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Sammanträdesdatum Sida
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Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl. 09:00 – 10:55
Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Monica Granström (S) 1:e vice ordförande, Anita Johansson 

(V) 2:e vice ordförande, Annika Wågenberg (S), Torbjörn Jonsson (M), Glenn Christensen (S), 
Daniel Helmersson (S), Christer Nodemar (M), Ann-Marie Eriksson (SD)

Beslutande ersättare Bengt Eriksson (S), Ferdi Youssein (C) (§§ 37-38), Björn Wahlund (L) (§§ 39-45)

Ersättare Christina Simonsen (S), Iyad Raid Alshuaibi (S), Erika Rask (S), Ulrika Grave (SD)

Övriga 
deltagande Utredare Emma Fälth, förvaltningschef Sara Alexandersson, chef arbetsmarknadsenheten Pelle 

Norén, IKT-samordnare Johan Haarala
Utses att justera Bengt Eriksson (S) och Ann-Marie Eriksson (SD)

Justeringens 
plats och tid 2020-09-25 (Digitalt)

Underskrifter

………………………………………………………

Paragrafer §37 -  §45Sekreterare

………………………………………………………

Ordförande

……………………………………………………… ………………………………………………………

Justerande

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Viadidaktnämnden Paragrafer §37 -  §45
Sammanträdes 
datum 2020-09-22

Datum för anslags 
uppsättande 2020-09-25 Datum för anslags

nedtagande 2020-10-20

Förvaringsplats av 
protokollet Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
………………………………………………………
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§ 37   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
_________________
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§ 38 VIAN/2020:43  000

Granskning av dataskyddsarbete 
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger rapporten till handlingarna och överlämnar till 
förvaltningschefen att analysera vilka eventuella åtgärder som bör vidtas som en följd av 
rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens dataskyddsombud har genomfört granskningar av respektive nämnds 
arbete med dataskyddsfrågor i deras egenskap av personuppgiftsansvarig.
I rapporten gällande Viadidaktnämnden framgår ett antal områden där nämnden 
föreslås vidta åtgärder för att bättre uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). 
Viadidakt har ett pågående arbete med dataskyddsfrågor. Förvaltningen föreslår därför 
att Viadidaktnämnden överlämnar till förvaltningen att analysera vilka eventuella 
åtgärder som bör vidtas som en följd av rapporten.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2020-09-11
 Dataskyddsombudets rapport till Viadidaktnämnden

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Monica Granström (S), Gunilla Magnusson (S) och 
Björn Wahlund (L).
___________________

Beslutet skickas till:
Dataskyddsombudet
Akten
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§ 39 VIAN/2020:39  000

Viadidaktnämndens delårsrapport 2020 
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sammanfattning av ärendet
Viadidakt har upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens delårsrapport för 2020. 
Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystem, kommunplan och övergripande 
plan med budget i Katrineholms kommun. Inför arbetet med delårsrapporten har 
kommunledningsförvaltningen sett över upplägget utifrån aktuella rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Detta innebär en hel del förändringar när 
det gäller rubriker och innehåll i rapporten jämfört med 2019.
För perioden (jan-aug) redovisar Viadidakt en positiv avvikelse mot budget om 395 tusen 
kronor.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2020-09-09
 Delårsrapport 2020 Viadidaktnämnden

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Monica Granström (S), Gunilla Magnusson (S), Torbjörn 
Jonsson (M), Björn Wahlund (L) och Annika Wågenberg (S).

___________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Katrineholms kommun
Kommunstyrelsen Vingåkers kommun
Akten
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§ 40 VIAN/2020:34  000

Yttrande över motion om samordnad organisation av 
kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete 
Viadidaktnämndens beslut
1. Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det 

som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.
2. Viadidaktnämnden föreslår att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Johan G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om att utreda en Samordnad organisation av kommunens integrations- och 
arbetsmarknadsarbete. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att det genomförs en grundlig utvärdering och efter detta ett förslag på att genomföra 
en ny organisation/nämnd under kommunstyrelsens ansvar där integration och 
arbetsmarknadsinsatser placeras”.

Kommunledningsförvaltningen har remitterat motionen till Viadidaktnämnden och 
socialnämnden för yttrande senast den 30 september 2020.

Viadidakts bedömning är att frågan om hur dessa verksamheter ska organiseras till stor 
del har prövats i närtid. 

Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för 
vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Avtalet om samverkan i den 
gemensamma nämnden sades upp av Katrineholms kommun i slutet av 2016, med en 
uppsägningstid till den 31 december 2018. Med anledning av detta uppdrog 
kommunstyrelsen åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på organisation 
för Viadidaktnämndens verksamheter från 2019 (KS 2017-08-30, § 155). 

I den relativt brett upplagda utredningen prövades flera alternativa förslag. Bland annat 
diskuterades möjligheterna att omvandla Viadidaktnämnden till en egen inomkommunal 
nämnd eller att överföra Viadidaktnämndens verksamheter till någon eller några av de 
andra nämnderna i kommunen. Utifrån de slutsatser som redovisades i ärendet beslöt 
dock kommunfullmäktige att istället fortsätta samverkan i gemensam nämnd med 
Vingåkers kommun. Ett reviderat reglemente för Viadidaktnämnden antogs i oktober 
2018, att gälla från den 1 januari 2019 (KF 2018-10-15, § 136).

Viadidakt uppfattar att de överväganden som presenterades i utredningen från 2018 
fortfarande är aktuella. Därutöver är det Viadidakts bedömning att det finns ett bra 
samarbete mellan kommunens förvaltningar kring de verksamheter som anges i 
motionen, exempelvis när det gäller försörjningsstöd, vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsinsatser. Mot denna bakgrund ser förvaltningen inget påtagligt behov av 
att ompröva hur ansvaret för dessa verksamheter ska fördelas mellan nämnderna. 
Viadidakt föreslår därför att motionen avslås. 
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Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2020-08-19
 Motion om en samordnad organisation av kommunens integrations- och 

arbetsmarknadsarbete

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Torbjörn Jonsson (M) och Björn 
Wahlund (L).

Yrkande
Björn Wahlund (L) och Torbjörn Jonsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.

___________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 946768



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Viadidaktnämnden 2020-09-22 7 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 41 VIAN/2020:30  000

Viadidaktnämndens kompetensförsörjningsplan 
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
kompetensförsörjningsplan. 

Sammanfattning av ärendet
Viadidakt är beroende av kompetenta och engagerade medarbetare för att möta 
medborgarnas behov och nå verksamhetens mål. Ett aktivt arbete för en tryggad 
kompetensförsörjning är därför av central betydelse. Syftet är att genom konkreta 
åtgärder lyckas med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

För att säkerställa ett långsiktigt fokus i dessa frågor har ett förslag till 
kompetensförsörjningsplan utarbetats. Planen ska vara vägledande i såväl det dagliga 
arbetet som i utformningen av förvaltningens årliga verksamhetsplanering.

Ett tidigare förslag till kompetensförsörjningsplan återremitterades till förvaltningen vid 
Viadidaktnämndens sammanträde i juni (VIAN 2020-06-09, § 25). Förslaget till plan har 
därefter bearbetats i enlighet med nämndens påpekanden.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2020-09-09
 Kompetensförsörjningsplan 

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Björn Wahlund (L). 

___________________

Beslutet skickas till:
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 946768



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Viadidaktnämnden 2020-09-22 8 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 42 VIAN/2020:44  001

Sammanträdesdagar Viadidaktnämnden 2021 
Viadidaktnämndens beslut
1. Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar för 

2021.
2. Viadidaktnämnden beslutar att nämndsammanträdena ska vara öppna för 

allmänheten med undantag för individärenden. 

Sammanfattning av ärendet
Sammanträdena för Viadidaktnämnden under 2021 föreslås äga rum på tisdagar med 
start klockan 09:00 följande dagar:

26 januari i KTS-salen, Katrineholm
20 april i Åbrogården, Vingåker
8 juni i KTS-salen, Katrineholm
24 augusti i KTS-salen, Katrineholm
21 september i Åbrogården, Vingåker
7 december i KTS-salen, Katrineholm

Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Christer Nodemar (M), Anne-
Marie Eriksson (SD), Monica Granström (S), Erika Rask (S), Glenn Christensen (S) och 
Torbjörn Jonsson (M). 

Yrkande
Monica Granström (S) och Gunilla Magnusson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.

Christer Nodemar (M) yrkar med instämmande av Ann-Marie Eriksson (SD) och Glenn 
Christensen (S), att sammanträdena ska förläggas varannan gång i Katrineholm och 
varannan gång i Vingåker.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Christer Nodemar (M) med fleras yrkande och finner 
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

_________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun
Akt
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§ 43   

Delegationsbeslut VL perioden 2020-08-18 - 2020-09-
14 
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden
2020-08-18 – 2020-09-19. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna.
___________________
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§ 44   

Meddelanden 
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden
2020-08-19 – 2020-09-15 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.
___________________
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§ 45   

Information
Vid dagens sammanträde informerar ordförande om att på grund av covid-19 utgår 
Viadidaktnämndens kvalitétspris för 2019.
_________________
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