PROTOKOLL
VIADIDAKTNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-06-08 Tallåsaulan, Läroverksgatan1, Katrineholm, klockan 13:00 – 14:45

Beslutande

Gunilla Magnusson (S) ordförande, Monica Granström (S) 1:e vice ordförande, Anita
Johansson (V) 2:e vice ordförande, Annika Wågenberg (S), Bengt Eriksson (S),Torbjörn Jonsson
(M), Dag Dunås (KD), Glenn Christensen (S), Christer Nodemar (-), Ann-Marie Eriksson (SD)

Beslutande ersättare

Ulrika Grave (SD)

Ersättare

Christina Simonsen (S), Anders Forss (S), Mirjana Cvrkalj (M), Ferdi Youssein (C), Björn
Wahlund (L)

Övriga deltagande

Utredare Emma Fälth, förvaltningschef Sara Alexandersson

Underskrifter

Ordförande: Gunilla Magnusson (S)
Sekreterare: Emma Fälth
Utsedd justerare: Bengt Eriksson (S)
Utsedd justerare: Ann-Marie Eriksson (SD)

Justeringens plats
och tid

2021-06-10 (digitalt)

Paragrafer

§17- §27

Datum för anslags uppsättande
2021-06-11

Datum för anslags nedtagande
2021-07-06

Förvaringsplats av protokollet

Viadidakt

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 18

Viadidaktnämndens kvalitetspris 2021
För att stimulera en ökad måluppfyllelse beslöt Viadidaktnämnden i december 2015 att
inrätta ett årligt kvalitetspris. Under nomineringsperioden till 2021 års pris inkom totalt
fyra nomineringar. Utifrån de av nämnden fastslagna kriterierna har Viadidakts
ledningsgrupp tagit fram förslag på mottagare. Mot bakgrund av de exceptionella
förutsättningar som rådde under 2020 delas två priser ut 2021.
Vid dagens sammanträde utdelas Viadidaktnämndens kvalitetspris 2021 till SFI-läraren
Magdalena Boman och arbetshandledare Thomas Lindholm.
Magdalena tilldelas priset med följande motivering:
”Magdalena har bidragit till att öka kvalitén i undervisningen genom att dela med sig av
sitt digitala arbetssätt till alla kollegor. Hon har spridit goda exempel och tagit sig tid till
både elever och kollegor. Magdalena har fått med sig sina elever i distansundervisningen
och använt digitala hjälpmedel och teamslektioner på ett föredömligt sätt. Magdalena är
med sin positiva inställning och glada humör en glädjespridare som har fått alla med sig
under en svår period. Under det gångna året har Magdalena utvecklat både sig själv och
hela verksamheten i den digitala resan. Hon har visat att det går!”
Thomas tilldelas priset med följande motivering:
”Thomas har under året utvecklat Bytestorget och skapat bra möjligheter för såväl
deltagare som anställda att växa i sina roller, samtidigt som verksamheten bidrar till det
kommunala återbruket. Thomas har med tålamod och kompetens skapat ett fint
arbetsklimat och gott synsätt bland deltagare och medarbetare”.
Prissumman om 10 000 kronor ska enligt nämndens riktlinjer användas till ändamål som
främjar det fortsatta arbetet.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 19

VIAN/2021:22 000

Ny grafisk profil för Viadidakt
Viadidaktnämndens beslut
1. Viadidaktnämnden beslutar att anta en ny grafisk profil för Viadidakt och upphäver
samtidigt den av nämnden tidigare antagna grafiska profilen.
2. Viadidaktnämnden uppdrar till Viadidakt att omgående påbörja arbetet med att
anpassa all kommunikation till den nya grafiska profilen och att detta ska vara
slutfört före utgången av 2022.
3. Viadidaktnämnden medger att undantag från att följa den grafiska profilen får göras
i nämndhandlingar och sammanträdesprotokoll, där istället den grafiska profilen för
Katrineholms kommun används.
4. Viadidaktnämnden uppdrar till Viadidakt att ta fram och förvalta en
kommunikationshandbok, inklusive grafisk manual och skyltmanual.

Sammanfattning av ärendet
Viadidakts grafiska profil har över tid upplevts som alltmer omodern och svårarbetad,
både för tryckt och digitalt material. Profilen, som exempelvis omfattar vit text på svart
bakgrund, fungerar också dåligt i ett tillgänglighetsperspektiv. Vidare symboliserar
handslaget i Viadidakts logotyp ett tidigare uppdrag kring integration som
viadidaktnämnden inte längre har.
Mot denna bakgrund föreslås en ny grafisk profil för Viadidakt, anpassad till moderna
arbetssätt, tillgänglighet och nutidens kommunikationskrav. Profilen består av en ny
logotyp (ett jordklot med olika vägval), en tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett
särskiljande typsnitt samt ett normkritiskt bildspråk.
Vidare ingår en namnstrategi som visar hur varje verksamhet ska synliggöras och ett
designsystem som visar hur profilen ska användas. Den grafiska profilen beskriver också
samprofilering när Viadidakt är huvudavsändare, likvärdig avsändare tillsammans med
annan part, uppdragsgivare eller finansiär/sponsor.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-05-20
Förslag till ny grafisk profil för Viadidakt

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S)
och Torbjörn Jonsson (M).
Beslutet skickas till: Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 20

Verksamhetsinformation
Förvaltningschef Sara Alexandersson informerar om arbetsmarknadsenhetens arbete
med bland annat om arbetet med feriearbeten 2021, ungdomsjobb, Naturnära jobb, AFKROM och digital inkludering.
Vidare informerar hon om att det inom Vuxnas Lärande planeras för återgång till
undervisning på plats, att tertialen visar på en ökning av producerade poäng inom
gymnasial nivå och inom Lärvux samt en minskning av producerade poäng inom grund
och något färre antal elever i snitt inom SFI.
Inom högre studier och ESF-projektet Kompetens inför framtiden hölls en digital mässa
som hade över 500 besök. Inom yrkeshögskolan startar åtta olika utbildningar under
hösten vilket ger totalt 19 grupper på plats under hösten vilka omfattar både
yrkeshögskoleutbildningar och universitet- och högskoleutbildningar. Inom Kompetens
inför framtiden har åtta olika utbildningar genomförts sedan januari med cirka 85
deltagare.
Vidare informerar hon hur arbetet fortskrider rörande det särskilda uppdraget som
Viadidakt har tillsammans med socialförvaltningen gällande aktivt försörjningsstöd.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Anita Johansson (V), Glenn
Christensen (S), Monica Granström (S) och Torbjörn Jonsson (M).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2021:15 000

Yttrande över remiss om revidering av styrdokumentet
Policy för resor och transporter i tjänsten
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar
det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av styrdokumentet
Policy för resor och transporter i tjänsten. Det reviderade förslaget har sänts på remiss till
samtliga nämnder.
Policyn omfattar de resor och transporter som genomförs av anställda och
förtroendevalda i Katrineholms kommun. Syftet är bland annat att ge vägledning vad
gäller val av transportmedel. Policyn ska även fungera som kravställande gentemot
kommunens förvaltningar och bolag för att tillse att det finns förutsättningar för ett
hållbart och tryggt resande.
Det reviderade förslaget har koncentrerats till de principer som ska gälla vid val av
färdmedel och fordon. Viadidakt ser positivt på att anvisningar av mer praktisk natur om
resor och transporter istället beslutas i riktlinjer på förvaltningsnivå. Vid förändrade
förutsättningar möjliggör det en snabbare anpassning av de anvisningar som behövs för
att förverkliga policyns intentioner.
Utifrån de senaste årens utveckling av de digitala samarbetsformerna ser Viadidakt det
också som naturligt att förstahandsalternativet för tjänsteresor, enligt den nya policyn,
är att nyttja digitala möjligheter till resfria möten.
Viadidakt tillstyrker förslaget.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-05-21
Förslag: Rese- och fordonspolicy
Gällande: Policy för resor och transporter i tjänsten, KF 2016-06-29 § 24

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2021:19 000

Yttrande över remiss Trygghet och säkerhet
Viadiaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar
det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Reservation
Anita Johansson (V) reserverar sig mot beslutet. Den skriftliga reservationen redovisas
som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till nytt styrdokument, Trygghet
och säkerhet, vilket sänts på remiss till samtliga nämnder. Dokumentet är ett
övergripande inriktningsdokument för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd,
brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor och internt skydd.
Dokumentet betonar det geografiska områdesansvaret för Katrineholms kommun som
en hörnsten i allt arbete med trygghet och säkerhet. Även om detta i stort kan vara en
fungerande utgångspunkt vill Viadidakt framhålla att viadidaktnämnden har
verksamheter även i Vingåker.
Katrineholms och Vingåkers kommuner har beslutat att viadidaktnämnden ska vara en
gemensam nämnd med delegater från båda kommunerna. Nämnden är dock, i enlighet
med kommunallagens bestämmelser, bara tillsatt i en av kommunerna. Katrineholms
kommun är värdkommun och all personal är anställd av Katrineholms kommun.
Att nämnden har verksamheter i båda kommunerna behöver beaktas i exempelvis
planering, risk- och sårbarhetsanalys, förebyggande arbete och vid kris. Ansvaret för
detta torde inte enbart vara en fråga för viadidaktnämnden och dess verksamheter. Om
exempelvis krisledningsnämnden vid en kris avser att överta beslutanderätten från
viadidaktnämnden bör formerna för detta ha diskuterats på förhand mellan de båda
kommunerna.
Utifrån det egna verksamhetsområdet har Viadidakt inga övriga synpunkter på
dokumentets sakinnehåll och tillstyrker därmed förslaget.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-05-17
Trygghet och säkerhet

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Anita Johansson (V) yrkar att meningen ”Den lokala ordningsstadgan ska fullt ut använda
lagens möjligheter att begränsa eller förbjuda tiggeri” på sidan sju samt på sidan tio ska
strykas helt.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Anita Johanssons
(V) yrkande och finner att Viadidaktnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2021:20 000

Svar på frågor till kommunstyrelsen i Vingåkers
kommun
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar och överlämnar det som sitt
eget till kommunstyrelsen i Vingåkers kommun.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsens uppgifter hör att ha ”uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet” (kommunallagen, 6 kap. 1 §). I enlighet
med detta har kommunstyrelsen i Vingåkers kommun fastställt ett antal frågor till
viadidaktnämnden (Vingåker Ks 2021-03-29, § 50). Svaren ska redovisas skriftligt inför
kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti. Till detta sammanträde kommer även
företrädare för viadidaktnämnden att inbjudas.
Viadidakt har upprättat ett förslag till svar på de frågor som ställts till viadidaktnämnden.
Svaren redovisas tillsammans med ställda frågor i ärendets bilaga.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-05-21
Bilaga: Svar på frågor till kommunstyrelsen i Vingåkers kommun
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen Vingåkers kommun
Förslag på frågor enligt uppsiktsplikt till viadidaktnämnden

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Vingåkers kommun
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 24

VIAN/2021:24 000

Kvalitetsrapport 2020 - Viadidakt Vuxnas lärande
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner kvalitetsrapporten för Viadidakt Vuxnas lärande avseende
verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt viadidaktnämndens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom
vuxenutbildningen ska förvaltningen lämna en årlig kvalitetsrapport till nämnden.
Viadidakt har upprättat ett förslag till rapport avseende verksamhetsåret 2020. I
rapporten beskrivs bland annat arbetet med tidigare identifierade förbättringsåtgärder.
Vidare följs verksamhetens resultat upp och analyseras.
Redovisningen innehåller även en beskrivning av de förbättringsåtgärder som
prioriterats för 2021. Syftet med dessa åtgärder är att höja kvaliteten, öka elevernas
måluppfyllelse och förbättra verksamheten utifrån resultaten från den senaste
medarbetarundersökningen.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-05-21
Kvalitetsrapport 2020 – Viadidakt Vuxnas lärande

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Ann-Marie Eriksson (SD),
Gunilla Magnusson (S), Dag Dunås (KD), Björn Wahlund (L), Torbjörn
Jonsson (M) och Anita Johansson (V).

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 25

VIAN/2021:27 000

Ändring av sammanträdesdag
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att flytta sammanträdesdagen den 24 augusti till den 26
augusti.

Sammanfattning av ärendet
Behov finns att ändra Viadidaktnämndens sammanträdesdag den 24 augusti till den 26
augusti 2021.

Beslutet skickas till:
Viadidaktnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 26

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden
2021-01-13 – 2021-06-02. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med
sammanträdeshandlingarna.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 27

Meddelanden
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden
2021-02-10 – 2021-05-31 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Bilaga A Viadidaktnämnden 2021-06-08 § 22

Yttrande över remiss Trygghet och säkerhet
På sid sju som handlar om Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete samt på sid tio som
handlar om Internt skydd yrkade jag att meningen ” Den lokala ordningsstadgan ska fullt ut använda
lagens möjligheter att begränsa eller förbjuda tiggeri”, skulle strykas helt.
Då jag ej fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.
Anita Johansson
2: e vice ordförande Viadidakt
Vänsterpartiet
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