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Plats och tid

Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl. 13:00 – 15:15

Beslutande

Gunilla Magnusson (S) ordförande, Monica Granström (S) 1:e vice ordförande, Anita Johansson
(V) 2:e vice ordförande, Lars-Erik Svensson (S), Torbjörn Jonsson (M), Daniel Assai (KD), Glenn
Christensen (S), Christer Nodemar (M), Ann-Marie Eriksson (SD)

Beslutande ersättare

Bengt Eriksson (S), Anna Åteg (S)

Ersättare

Christina Simonsen (S), Anders Forss (S), Mirjana Crvkalj (M), Ferdi Youssein (C), Björn Wahlund
(L), Iyad Raid Alshuaibi (S), Erika Rask (S)

Övriga
deltagande

Utredare Emma Fälth, förvaltningschef Sara Alexandersson, enhetschef
Arbetsmarknadsenheten Pelle Norén, rektor Vuxnas Lärande Anna-Lena Karlsson, biträdande
rektor Linda Malmberg, ekonom Julia Eklöf

Utses att justera

Lar-Erik Svensson (S) och Glenn Christensen (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2020-03-03

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§10 - §21

………………………………………………………
Emma Fälth

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Magnusson (S)
Justerande

………………………………………………………

………………………………………………………

Lars – Erik Svensson (S)

Glenn Christensen (S)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
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§ 10

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.

Yrkande
Daniel Assai (KD) yrkar att punkterna 5, 6, 7 och 11 på dagordningen ska bordläggas.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Daniel Assais (KD) yrkande om bordläggning av
ärendena och finner att nämnden avslår yrkandet. Ordföranden finner därmed att
utsänd dagordning godkänns och fastställs.

Reservation
Daniel Assai (KD) reserverar sig mot beslutet.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 11

Verksamhetsinformation
Förvaltningschefen
Förvaltningschef Sara Alexandersson presenterar Viadidakts resultat i den
medarbetarundersökning som genomfördes i Katrineholms kommun under december
2019 – januari 2020. Denna gång mättes kommunens HME, Hållbart
Medarbetarengagemang. Syftet med mätningarna är bland annat att ge
kommunledning, chefer och medarbetare en övergripande bild av motivation, styrning
och ledarskap på den egna arbetsplatsen.

Vuxnas lärande
Den nytillträdda biträdande rektorn Linda Malmberg presenterar sig.
Rektor Anna-Lena Karlsson informerar om det fortsatta arbetet med att sätta strukturen
för SFI. Hon informerar vidare bland annat om den nya lagen om de utökade antal
timmarna inom samhällsorienteringen som gått från 60 timmar till 100 timmar.

Arbetsmarknadsenheten
Enhetschef Pelle Norén informerar om arbetsmarknadsenhetens del i LIKES samt
enhetens arbete i stort, bland annat om Fritidsbankerna i Katrineholm och Vingåker.

Yttrande
Under informationen yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och Ann-Marie Eriksson (SD).
Viadidaktnämnden tackar för informationerna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2020:10 000

Viadidaktnämndens årsredovisning 2019
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner upprättad årsredovisning för år 2019 och överlämnar den
till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Reservation
Daniel Assai (KD) reserverar sig mot beslutet.
Särskilt yttrande
Nämnden medger att Björn Wahlund (L) får foga ett särskilt yttrande till protokollet.
Det särskilda yttrandet redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Viadidakt har upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2019.
Viadidaktnämnden redovisar ett bokföringsmässigt överskott på totalt 1 409 tkr. I
resultatet ingår återbetalning av Vingåkers del av resultatet på 97 tkr.
Vid dagens sammanträde informerar pedagog Elisabeth Ask och arbetsterapeut
Christina Palm om deras arbete med psykisk hälsa. Under 15 tillfällen under 2019 har
deltagarna på Viadidakts arbetsmarknadsenhet fått lyssna på föreläsningar om olika
teman inom ämnet psykisk hälsa på sitt modersmål. Syftet har varit att ge ökad kunskap
och medvetenhet om psykisk hälsa och dess påverkan på utveckling och inlärning samt
på den fysiska hälsan och delaktighet i samhället genom att motverka isolering.
Vid dagens sammanträde riktar ordförande ett stort tack till samtlig personal på
Viadidakt för det gånga året.

Ärendets handlingar
•
•

Viadidakts tjänsteskrivelse, 2020-02-12
Årsredovisning 2019 Viadidaktnämnden

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Torbjörn Jonsson (M), Björn
Wahlund (L), Ann-Marie Eriksson (SD) och Daniel Assai (KD).

Särskilt yttrande
Björn Wahlund (L) framför till nämnden att han önskar få foga ett särskilt yttrande till
protokollet vilket nämnden medger.
___________________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner, akt
§ 13
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Ordförandens sign

Justerandes sign
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Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2019
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2019 och
överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska
risken för fel.
Viadidaktnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 februari 2019 om
internkontrollplan för det egna ansvarsområdet under 2019. Enligt kommunens
reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och
kommunens revisorer.
Utifrån den gjorda uppföljningen är det förvaltningens bedömning att den interna
kontrollen i huvudsak fungerar. Resultatet av genomförda kontroller har dock varierat
och i vissa fall har avvikelser påträffats. Det kan därför samtidigt konstateras att det
alltjämt finns utvecklings- och förbättringsområden.
I redovisningen framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna. I
förekommande fall framgår också vilka åtgärder Viadidakt vidtagit eller planerat för att
hantera de brister som framkommit.

Ärendets handlingar
•
•

Viadidakts tjänsteskrivelse, 2020-02-10
Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2019

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gunilla Magnusson (S).
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Revisorer
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2020:3 001

Viadidaktnämndens internkontrollplan 2020
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen
inom sitt eget verksamhetsområde. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att
organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna
kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet
i verksamheten och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Viadidakt har med utgångspunkt från resultatet av 2019 års internkontrollarbete och
genomförd risk- och väsentlighetsanalys upprättat ett förslag till internkontrollplan för
2020. I planen fastställs bland annat vilka kontroller som ska genomföras under året och
vem som ska utföra respektive kontroll. Rapportering av genomförda kontroller kommer
att ske senast i samband med Viadidaktnämndens årsredovisning 2020.

Ärendets handlingar
•
•

Viadidakts tjänsteskrivelse, 2020-02-10
Viadidaktnämndens internkontrollplan 2020

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och Björn Wahlund (L).
___________________
Beslutet skickas till:
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2020:1 600

Uppsägning av “Överenskommelse om fördjupad
samverkan om nyanländas etablering”
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner uppsägningen av ”Överenskommelse om fördjupad
samverkan om nyanländas etablering”.
Reservation
Daniel Assai (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Efter beslut i Viadidaktnämnden 2018-02-20 §7 ingick Viadidakt och Arbetsförmedlingen
i februari 2018 en överenskommelse om samverkan gällande nyanländas etablering.
Syftet med överenskommelsen var att genom samverkan om lokala jobbspår korta
vägen för nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
Sedan överenskommelsen skrevs har Arbetsförmedlingen fått ett nytt uppdrag och
förändrade samverkansmöjligheter. Då den praktiska samverkan mellan Viadidakt och
Arbetsförmedlingen fungerar väl idag är det snarare så att ”Överenskommelse om
fördjupad samverkan om nyanländas etablering” är ett hinder än en lösning. I och med
uppsägningen av avtalet upphör också skyldigheten att rapportera till Delegationen för
unga och nyanlända till arbete.
Genomförandet av lokala jobbspår enligt överenskommelsen genererar ingen
ekonomisk ersättning till Viadidakt.

Ärendets handlingar
•
•

Viadidakts tjänsteskrivelse, 2020-01-31
Uppsägning av ”Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas
etablering”

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Daniel Assai (KD), Glenn
Christensen (S) och Torbjörn Jonsson (M).
___________________
Beslutet skickas till:
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2020:9 002

Revidering av Viaidaktnämndens Delegationsordning
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad
delegationsordning för Viadidaktnämnden.

Sammanfattning av ärendet
En delegationsordning är en förteckning över i vilka fall en nämnd delegerar sin
beslutanderätt. Viadidaktnämndens delegationsordning, som senast reviderades 201902-26 §10, har varit föremål för översyn.
Förslaget till reviderad delegationsordning innehåller ett antal ändringar vilka har
föranletts av att Viadidakt har gjort en organisatorisk förändring från två jämnbördiga
rektorer till en rektor och en biträdande rektor.

Ärendets handlingar
•
•

Viadidakts tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Förslag till reviderad delegationsordning för Viadidaktnämnden

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gunilla Magnusson (S).
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2020:5 000

Revidering av Viadidaktnämndens
Dokumenhanteringsplan och Arkivbeskrivning
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att anta föreslagna revideringar i
dokumenthanteringsplanen och arkivbeskrivningen.

Sammanfattning av ärendet
Viadidaktnämndens dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning har reviderats och
uppdaterats med syfte att tillgodose en god och aktuell dokument- och
informationshantering.

Ärendets handlingar
•
•
•

Viadidakts tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Förslag – Dokumenthanteringsplan Viadidaktnämnden
Förslag – Arkivbeskrivning Viadidaktnämnden

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gunilla Magnusson (S).
___________________
Beslutet skickas till:
Katrineholms kommunarkiv
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2020:6 003

Svar på remiss - Revidering av Reglemente för intern
kontroll
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den som
sin egen till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt ett förslag
till revidering av reglementet för intern kontroll.
Viadidakt är positiv till de förändringar som föreslås. I det reviderade reglementet utgår
tidigare paragrafer med särskilda bestämmelser för förvaltningschef och
verksamhetsansvariga chefer. Detta ger nämnden en större frihet att själv besluta om
organisationen för det interna kontrollarbetet inom sitt eget ansvarsområde. Viadidakt
ställer sig bakom revideringen av riktlinjer för intern kontroll.

Ärendets handlingar
•
•
•

Viadidakts tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Förslag - Reglemente för intern kontroll
Nu gällande - Reglemente för intern kontroll, KF 2001-08-20, § 134

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gunilla Magnusson (S).
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2020:12 029

Remiss - Revidering av Katrineholms personalpolitiska
program
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det som
sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på revidering av det personalpolitiska programmet har skickats ut på remiss
till samtliga nämnder.
Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 200604-24 § 65. Detta har reviderats utifrån förändringar som lagstiftning, föreskrifter,
kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande mandatperiod.
Det personalpolitiska programmet är ett inriktningsdokument som övergripande
beskriver kommunens arbetsgivarpolitik utifrån kommunens vision Läge för liv & lust
och kommunplanens mål om Attraktiv arbetsgivare. Syftet är att fördjupa och förtydliga
kommunens arbetsgivarpolitik, ge en långsiktig inriktning och tydliggöra strategier.
Det personalpolitiska programmet utgår från kommunplanen och varje område i
programmet förtydligas genom frågeställningarna: Vart vill vi? Vad menar vi? Hur gör vi?
I programmet lyfts följande sex områden fram som viktiga för att framgångsrikt kunna
driva verksamheten:
•
•
•
•
•
•

Värdegrund
Medarbetarskap & Ledarskap
Kompetensförsörjning
Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
Jämställdhet & Mångfald
Lön & förmåner

Uppföljning ska ske inom personalredovisningen i tertial- och delårsrapport samt
årsredovisning. Revidering av det personalpolitiska programmet ska göras i samband
med ny mandatperiod och efter att ny kommunplan fastställt.
Personalutskottet har godkänt förslaget. Efter att hänsyn tagits till de yttranden som
inkommer till personalavdelningen, godkänner kommunstyrelsen förslaget inför
fastställande av kommunfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
•
•
•

Viadidakts tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Förslag - Katrineholms personalpolitiska program
Beslut personalutskottet 2019-12-18 § 34 – Personalpolitiska programmet

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gunilla Magnusson (S).
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2020:13 002

Anmälan av delegationsbeslut
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden
2019-12-20 – 2020-02-18. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med
sammanträdeshandlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 21

Meddelanden
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden
2019-12-19 – 2020-02-20 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

Bilaga A Viadidaktnämnden 2020-02-25 § 12

Katrineholm 2020-02-25

Särskilt yttrande avseende
majoritetens beslutade bokslut för
2019.
Viadidakts verksamhet är själva grunden i kommunens arbete med att få människor ur
arbetslöshet och in i egen försörjning. Något som är bra för individen, möjligheterna att
skapa sin egen framtid ökar och bra för kommunen då behovet av försörjningsstöd minskar.
Som liberal ersättare i Viadidaktnämnden lämnar jag följande särskilda yttrande över
beslutet att godkänna förslaget till bokslut 2019 utan nödvändiga kommentarer och
kompletteringar.
1 Den ekonomiska redovisningen omfattar endast medel tillförda av Katrineholms samt
Vingåkers kommun. Saknas gör såväl redovisning av medelsanvändning och projekt som
finansieras av bidrag från exv staten. Projekt som omsluter i storleksordningen 30 miljoner
kronor. Nämnden har inte heller tidigare fått en redovisning av dessa projekt eller medel trots
att det efterfrågats. Som Liberal i nämnden reagerar jag över att en politisk
tjänstemannaorganisation hanterar medel inom en politisk verksamhet utan insyn från
nämnden.
2 Verksamhetens utfall mätt i prestationer har minskat för många av Viadidakts
grunduppdrag dvs SFI, grundskola, gymnasiestudier och arbetsmarknad utan någon som
helst randanteckning i bokslutet.
3 Analys av verksamhetens prestationer är anekdotisk. Oavsett förbättring eller försämring
saknas en vederhäftig analys som kan ligga till grund för förbättringar. Uppseendeväckande
enligt mig - så hanterar man inte ”andras pengar”, avvikelser ska analyseras grundligt för att
kunna förändra verksamheten på ett sätt som gör att man effektivare kan nå målen.
Björn Wahlund
Liberalerna

