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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:263 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Årsarvoden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna och komplettera 
arvodesbestämmelserna med bilagan om årsarvode.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december hanteras ärende om revidering 
av arvodesbestämmelserna. Inför utskick av fullmäktiges handlingar saknas bilagan om 
fördelning och procentsatser av årsarvode. Bilagan hanteras vid ett extrainsatt 
kommunstyrelsesammanträde och biläggs arvodesbestämmelserna efter beslut i 
kommunfullmäktige. 

Fördelningen och procentsatserna är framtagna av de politiska partierna och 
sammanställts av kommunledningsförvaltningen. 

Ärendets handlingar 
 Bilaga till arvodesbestämmelserna  

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akt 
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Bilaga Sida 1 (2) 

Datum 

      
Vår beteckning 

KS/2022:263 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 
      

  
BILAGA TILL ARVODESBESTÄMMELSERNA   

 

Bilaga - Årsarvoden 
Fördelning av uppdragsgrad för årsarvoden. Arvodet baseras på procentdel av 
riksdagsledamöternas årsarvode. 

Organ Uppdrag Arvode 

Kommunfullmäktige Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

20 % 

10 % 

5 % 

Kommunstyrelsen Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande och 
oppositionsråd 

100 % 

80 % 

25 % 

Kommunrevisionen Ordförande 

Vice ordförande 

Ledamot 

10 % 

5 % 

5 % 

Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

70 % 

15 % 

16 % 

Bildningsnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

70 % 

15 % 

16 % 

Service- och tekniknämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

65 % 

15 % 

10 % 

Socialnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

45 % 

20 % 

13 % 



 Skrivelse 
Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-12-05 

Vår beteckning 

KS/2022:263 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

 

Kulturnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

25 % 

10 % 

7 % 

Bygg- och miljönämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

0 % 

15 % 

7 % 

Viadidaktnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande (Vingåker) 

2:e vice ordförande 

25 % 

5 % 

6 % 

Överförmyndarnämnden Ordförande 

Vice ordförande 

15 % 

15 % 

Valnämnden Ordförande 

Vice ordförande 

0 % 

3 % 

Lönenämnden Ordförande 0 % 

Personalutskott Ordförande 15 % 

Folkhälsoutskott Ordförande 15 % 

Pensionärsråd Ordförande 10 % 

Funktionsrättsråd Ordförande 10 % 

Samverkansråd för trygghet 
och säkerhet 

Ordförande 

Vice ordförande 

5 % 

5 % 

Gruppledare Socialdemokraterna 

Moderaterna 

Sverigedemokraterna 

Kristdemokraterna 

Centerpartiet 

Vänsterpartiet 

Liberalerna 

Miljöpartiet 

0 % 

0 % 

40 % 

40 % 

30 % 

30 % 

20 % 

20 % 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Datum 

2022-12-07 
Vår beteckning 

KS/2022:363 - 1.6.3 - 
Samverka externt 

Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Återremitterat ärende - Uppsägning av avtal mellan 
Katrineholms kommun och Vingåkers kommun – 
samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och 
arbetsmarknad 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att säga upp avtalet om 
samverkan i gemensam nämnd mellan Katrineholms kommun och Vingåkers kommun 
Viadidakt. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att för kommunens räkning vidta nödvändiga åtgärder för 
uppsägning av avtalet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med ovan, att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
verksamheterna inom Viadidaktnämnden kan organiseras efter att avtalstiden med 
Vingåkers kommun är slut. Uppdraget ska ske i samråd med berörda förvaltningar. 
Uppdraget ska återrapporteras senast den 31 mars 2023.  

2. Finansieras inom kommunledningsförvaltningens ram. 

Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms- och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd för vuxenutbildning och 
arbetsmarknad, Viadidakt.  

I kommunallagen 9 kap 22 § anges en gemensam nämnds uppgifter ska närmare preciseras 
i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna och regionerna. Med anledning av 
detta, tecknades ett avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt) som reviderades i 
november månad 2018. Avtalet löper tillsvidare. Om avtalet ska sägas upp ska detta ske 
skriftligen och det upphör senast 24 månader efter uppsägningen kommit den andra 
parten tillhanda. Enligt 20 § i avtalet kan parterna komma överens om kortare 
uppsägningstid. Vidare står det att vid avveckling av den gemensamma nämnden ska 
särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta samt angående 
den ekonomiska regleringen mellan parterna. 

Ett förslag om att säga upp avtalet återremitterades av kommunfullmäktige 2022-11-19 § 
för komplettering av analysunderlaget..  



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-10-10 

Vår beteckning 

KS/2022:363 - 1.6.3 - 
Samverka externt 

 

En uppsägning av avtalet medför att det politiska styret i Katrineholms kommun själva styr 
och förfogar över verksamheten då den bedrivs i egen regi. Därmed kan kommunen själv 
välja inriktning för verksamhetsområdet utan att komma överens med annan kommun.  

Uppsägningen medför troligen även en volymminskning med cirka 20 procent gällande 
deltagare och elever och så även för ekonomin.  

I ett nästa steg då organisering för Viadidakts verksamhetsområde beslutas kommer en 
konsekvensanalys att tas fram. 

Idag är verksamheterna organiserade i en förvaltning, Viadidakt, som leds av den 
gemensamma Viadidaktnämnden.  

För att komma fram till hur verksamheterna inom dagens Viadidakt på effektivast sätt och 
med ökad måluppfyllelse kan organiseras efter avtalstiden, bör en utredning göras.  

Målsättningen med de verksamheter som bedrivs inom Viadidakt är att höja 
utbildningsnivån och öka sysselsättningen som i förlängningen leder till egen försörjning.  

Verksamheterna bör organiseras utifrån målsättningen: 

-ökad sysselsättning 

- att färre katrineholmare uppbär ekonomiskt bistånd 

- minskat bidragsberoende 

- höjd utbildningsnivå 

- matchning av yrkesutbildningar till lokala och regionala behov 

För att verksamheterna ska nå målsättningen och öka effektiviteten bör samarbetet stärkas 
både internt inom kommunen och externt med andra kommuner och aktörer, exempelvis 
Arbetsförmedlingen och näringslivet. Detta bör också beaktas och belysas i utredningen. 

Ärendets handlingar 
 Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i 

gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad 

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Vingåkers kommun 

Akten
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Overenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers
kommuner om samverkan i gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad

1. Parter

Denna överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd tecknas mellan
o Katrineholms kommun, organisationsnummer 212000-0340

o Vingåkers kommun, organisationsnummer 212000-0308

Den gemensamma nämndens namn är Viadidaktnämnden.

2. Syfte med samverkan igemensam nämnd

Viadidaktnämnden ska verka inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Huvudsyftet med samverkan i gemensam nämnd ar attpäett kostnadseffektivt sätt bidra till
höjd utbildningsnivå och ökad egen ftirsörjning i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Samverkan i gemensam nämnd ska även främja fiirutsättningamafiir verksamhetens
kompetensftrsörjning och kvalitetsutveckling. Vidare ska den gemensamma nämnden
underlätta fiir Katrineholms och Vingåkers kommuner att tillvarata de möjligheter som
samverkan med andra aktörer kan ge ör att stiirka invånarnas fiirutsättningar att studera och
komma i arbete.

3. Värdkommun

Katrineholms kommun är viirdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Katrineholms
kommuns nämndorganisation. Utöver vad som loljer avlag, Viadidaktnämndens reglemente
och denna överenskommelse ska Viadidaktnämnden fiilja värdkommunens styrsystem,
riktlinjer och övriga styrdokument.
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4. Den gemensamma nämndens uppgifter
viadidaktnåimndens uppgifter anges i nämndens reglemente som beslutas av
fullmiiktigefiirsamlingama i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

5. Organisation

5.1 Viadidaktnämnden

Viadidaktnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Katrineholms kommun utser
sex ledamöter och sex ersättare. Vingåkers kommun utser fem ledamöter och fem ersättare.
Val av ordforande, ftirste vice ordftirande och andre vice ordfiirande görs av
kommunfullmäktige i värdkommunen. Partema är överens om att posterna som ordfiirande
och andre vice ordfiirande ska besättas av fiirtroendevald från Katrineholms kommun. Posten
som ftirste vice ordfiirande ska besättas av fiirtroendevald fran Vingakers kommun, efter
nominering fran Vingåkers kommun.
Mandatperioden fiir nämndens ledamöter iir fyra år riiknat från den I januari året efter att
allmänna val till kommunfullmiiktige hållits i riket. När val av ledamot eller ersättare sker
under löpande mandatperiod ska det avse tiden från valets fiirrättande till mandatperiodens
slut.

S.2Viadidakt

Viadidaktnämndens fiirvaltning, Viadidakt, ska ansvara ftir beredning och verkställighet av
nämndens beslut samt ombesörja nåimndens administration och ansvara fiir dess handlingar.
Viadidakt ingår i Katrineholms kommuns forvaltningsorganisation. Katrineholms kommun är
arbetsgivare for ftirvaltningens personal. Viadidakts ftirvaltningschef är direkt underställd
kommundirektören i Katrineholms kommun.

6. Verksamhetensplacering

Viadidaktnämnden ska bedriva verksamhet i både Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Viadidaktniimnden svarar ör att löpande bedöma vilka specifika insatser och utbildningar
som ska bedrivas i respektive kommun och hur verksamheten ska dimensioneras. Vid denna
bedömning ska omfattningen av de lokala behoven och parternas syfte om en kostnadseffektiv
verksamhet vara vägledande.

7. Budgetprocess, planering och uppföljning

7.1 Budgefprocess

Katrineholms kommun ska i egenskap av väirdkommun årligen fastställa Viadidaktniimndens
årsbudget. Innan Katrineholms kommunstyrelse beslutar om planeringsdirektiv fiir kommande
budgetår ska ägarsamråd avseende Viadidaktnämnden ske mellan Katrineholms och
Vingåkers kommuner. Planeringsdirektivet, med fiirslag till ekonomiska ramar och mål fiir
Viadidaktnämnden infor kommande budgetår, ska låimnas till Vingakers kommun senast sista
april.

Vingåkers kommun ska i sin budget markera de medel som avser kommunens andel av
Viadidaktnämndens ram.
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7.2 Viadidaktnämndens planering och uppföljning

Den planering och uppfoljning som upprättas av Viadidaktniimnden, såsom plan med budget
och del- och helårsredovisningar, fiiljer tidplan och anvisningar inom ramen ftir
värdkommunens styrsystem.

8. Ägarsamråd

Värdkommunen ska minst en gång per år kalla till ägarsamråd avseende den gemensamma
nämnden. Detta sammanträde ska ske i mars-april. Vid samrådet deltar:
o Kommunstyrelsens ordftirande fiir respektive kommun, samt den eller de politiker dessa

utser.
o Kommundirektör/kommunchef fiir respektive kommun, samt den eller de tjiinstemän

dessa utser.
o Ordforande samt fiirste vice ordfiirande fiir Viadidaktnämnden.
o Förvaltningschef fiir Viadidakt, samt den eller de tjänstemåin ftirvaltningschefen utser.

Vid ägarsamrådet ska ekonomiskaramar,måI, uppdrag och uppfoljning gällande den
gemensamma nämnden diskuteras. Ägarsamrådet ska också stödja nämndens arbete genom att
bidra till att upprätthålla och utveckla den gemensamma partsavsikten med nämnden.
Vid behov ska värdkommunen kalla till ytterligare ägarsamråd. Även Vingåkers kommun
kan, genom sina representanter i samrådsgruppen, påkalla ytterligare ägarsamråd.
Agarsamråden och de ställningstaganden som sker vid dessa ska dokumenteras.

9. Kostnadsfördelning och betalning

9.1 Kostnadsfördelning och betalning av det gemensamma medlemsbidraget

Kostnaderna fiir utfiirandet av den gemensamma nämndens uppgifter ska, i den mån de inte
täcks av medel fran schablonersättningen avseende nyanlåinda eller andra intäkter, finansieras
genom bidrag från de två medlemskommunerna. Det gemensamma medlemsbidraget ska
ftirdelas mellan parterna utifrån respektive kommuns andel av kommunernas sammanlagda
folkmiingd. Fördelningsnyckeln ska uppdateras varje år utifran befolkningsmängden i
respektive kommun den I november två år fiire budgetåret.

Vingåkers kommun ska månadsvis erlägga driftbidrag med en tolftedel av kommunens andel
av det gemensamma medlemsbidraget till Katrineholms kommun. Underlag fiir betalning
utgörs av de budgeterade kostnaderna ftir året.

Bidraget ska betalas månadsvis i fiirskott, senast den fiärde bankdagen efter utbetalning till
kommunen av kommunalskatternedel.

ÅrHg reglering av överskott eller underskott tillhörande den gemensamma niimnden
genomftirs i samband med bokslut och foljer samma principer som kostnadsfordelningen.
Regleringen sker genom att Katrineholms kommun gör en återbetalning av överskott eller
tilläggsfakturering av underskott.

9.2Medelfrån den statliga schablonersättningen till kommunerna för insatser för
vissa utlänningar

Enligt fiirordningen om statlig ersättning ftir insatser ftir vissa utlänningar utbetalas en
schablonersättning ör kommunernas kostnader for etableringsinsatser fiir nyanliinda.
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Partema är överens om att dennas schablon ska användas ftir att finansiera de av
Viadidaktnåimndens kostnader som ersättningen avser täcka. Detta omfattar nämndens
kostnader ftir de målgrupper schablonersättningen avser vad gäller svenska ftir invandrare,
samhällsorientering ftir nyanlända samt den särskilt anpassade vuxenutbildning ftir nyanläinda
som ftirordningen anger.

Av den schablonersättning fiir nyanlända som utbetalas till Katrineholms och Vingåkers
kommuner ska en ftirdelning göras till Viadidaktnämnden med 65 procent av bidraget ör
personer i åldersgruppen20-64 år. Ungdomar som läser på gymnasiet undantas. För
Vingåkers del gäller denna ftirdelning de nyanläinda som tas emot från och med 2019-01-01
För de som tagits emot tidigare gäller en terminskostnad fiir sfi om 18 000 kr per elev.

9.3Betalning för uppdrag utöver nämndens ordinarie uppgifter

I håindelse av att Viadidaktnämnden utöver ordinarie uppgrfter utfiir ett uppdrag, till den ena
eller båda kommunerna i enlighet med $ 5 i Viadidaktnämndens reglemente, ska detta
finansieras separat och inte belasta det ganensamma medlemsbidraget.

10. lnsyn iförvaltning
Båda kommunerna har rätt till insyn i ftirvaltning och redovisning som avser den
gemensamma nämndens verksamhet och hn rätt att begära upplysningar fran nåimnden.

Viadidaktntimnden ska genom del- och helårsredovisningar rapportera till kommunstyrelserna
i Katrineholms och Vingåkers kommuner hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.

11. Äganderätt till egendom

Nyinvesteringar i form av lös egendom ägs av värdkommunen och inryms i värdkommunens
investeringsbudget. Fastigheter fiir verksamheten ägs av respektive kommun och hyrs av den
gemensamma nämnden. Alternativt hyrs fastigheter av extern part.

12. Försäkringar

Den kommun som har äganderätt till fast eller lös egendom ska svara fiir att denna är
fiirsiikrad. Katrineholms kommun svarar som värdkommun ftr öwiga fiirsäkringar som
erfordras i den gemensamma nämndens verksamhet.

13. Ersättning till förtroendevalda

Arvoden och andra ekonomiska fiirmåner till ledamöter och ersättare i den gemensamma
nämnden beslutas av den kommun som valt dern. Ersättning sker enligt respektive kommuns
arvodesbestämmelser ör fiirtroendevalda.

14. Arkivhantering

Katrineholms kommun ansvarar fiir att nämndens arkiv vårdas i enlighet med bestiimmelserna
i arkivlagen. För tillsyn över nämndens arkiwerksamhet svarar arkirrmyndigheten i
våirdkommunen.
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15. Uppföljning av överenskommelsen

Kommunstyrelserna i respektive kommun ansvarar fiir att fiilja upp efterlevnaden av denna
överenskommelse.

16. Revision

Den gemensamma niimnden ska granskas av revisorerna i både Katrineholms och Vingåkers
kommuner. Respektive kommun ska pröva frågan om ansvarsfrihet och anmärkning ftir hela
nämnden.

17. Tvist

Tvist rörande tolkning och tillämpning av denna överenskommelse ska i ftirsta hand lösas
genom forhandlingar mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän
domstol.

1 8. Overenskommelsens giltighet
Denna överenskommelse gäller från och med den I januari 2019 och tillsvidare, under
forutsättning att fullmäktigeftirsamlingarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner godkiint
överenskommelsen och Viadidaktnämndens reglemente.

19. Förändringar i överenskommelsen

Om fiirutsättningarna ftir samverkan foriindras har båda parterna möjlighet att pakalla
omftirhandling av överenskommelsen. Nya villkor kan normalt träda i kraft tidigast under
nästkommande budgetår.

Om en ny intressent vill inträda i den gemensamma nämnden ska en ny överenskommelse
upprättas. Overenskommelsen måste antas av fullmäktigefiirsamlingarna i samtliga
medlemskommuner innan den blir giltig och ersätter nuvarande överenskommelse.

20. Uppsägning av överenskommelsen

Om en part vill franträda överenskommelsen ska meddelande om detta ske skriftligen.
Overenskommelsen upphör att gälla senast 24 månader efter att uppsägningen kommit den
andra parten tillhanda. Parterna kan överenskomma om kortare uppsägningstid.
Vid aweckling av den gemensamma nämnden ska särskilda forhandlingar ske mellan
partema angående formerna for detta samt angående den ekonomiska regleringen mellan
parterna.
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21. Undertecknande

Denna överenskommelse äir upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit
var sitt.

För Katrineholms kommun För Vingakers kommun

Datum Datum

-*-
Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordfiirande

Datum

Sari Eriksson

Kommundirektör

Anneli Bengtsson

Kommunstyrelsens ordfiirande

Datum

Ralf
Kommunchef
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