
PROTOKOLL 
VIADIDAKTNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-02-22 Tallåsaulan, Katrineholm, klockan 09:00 – 11:15
Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Anita Johansson (V) 2:e vice ordförande, Bengt Eriksson 

(S), Annika Wågenberg (S), Torbjörn Jonsson (M), Dag Dunås (KD), Glenn Christensen (S), 
Christer Nodemar (-), Ulrika Grave (SD) (§§ 1-2)

Beslutande ersättare Märta Bolzek (S), Erika Rask (S), Hans Jonsson (SD) (§§ 3-8)

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

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth, förvaltningschef Sara Alexandersson

Ordförande: Gunilla Magnusson (S)

Utsedd justerare: Anita Johansson (V)

Underskrifter

Utsedd justerare: Glenn Christensen (S)

Justeringens plats 
och tid

2022-02-24 Digitalt

Paragrafer § 1-  § 8

Datum för anslags uppsättande 2022-02-25 Datum för anslags nedtagande 2022-03-22

Förvaringsplats av protokollet

Viadidakt

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1292827
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 1   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§ 2

Verksamhetsinformation 
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschef Sara Alexandersson om de olika 
verksamheterna inom Viadidakt. Bland annat nämnder hon att förvaltningen beviljats 
1,8 mkr från Skolverket för fortsatt stödverksamhet och att en alfabetiseringsgrupp på 
SFI startade den 10 januari 2022. 

Vidare informerar hon om stödcentrum som är en enad verksamhet som inkluderar ett 
It-stöd.

ESF-projektet React EU – ung comeback är i analysfasen och förvaltningen har skickat in 
en ansökan om bidrag till naturnära jobb. Vad gäller feriearbeten söker förvaltningen 
cirka 500 arbetsplatser inom kommunerna varav 400 i Katrineholm och 100 i Vingåker.

En digital utbildningsmässa lanserar den 3 mars 2022, ansökningsperioden för YH-
utbildningarna har öppnats nu och till högskoleprovet den 12 mars är 110 anmälda. 
Viadidakt medverkar vid näringslivsdagen KFV den 18 mars.

Vidare informerarar hon särskilt om de verksamheter som är förlagda i Vingåker vilket 
bland annat inkluderar teoretisk undervisning för Lärling – bygg och äldreomsorgslyftet 
och SFI A-D, Lärvux och elevservice måndag till torsdag mellan kl 08:00 – 11:00. Det finns 
även arbetslag, coacher, fritidsbank, ungdomstorg och bytestorg inom i Vingåker.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anita Johansson (V), Gunilla Magnusson (S), Anders 
Larsson (M) och Glenn Christensen (S).

Viadidaktnämnden tackar för informationerna.
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§ 3 VIAN/2021:51  000

Viadidaktnämndens årsredovisning 2021 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner årsredovisningen för 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sammanfattning av ärendet
Viadidakt har upprättat ett förslag till årsredovisning för 2021. Årsredovisningen 
innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av 
verksamhet och resultat under året. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 
och Övergripande plan med budget 2021-2023 för Katrineholms kommun som 
årsredovisningen ska svara upp gentemot. 

Ekonomiskt redovisas ett resultat i balans vid årets slut.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2022-01-28

 Årsredovisning 2021 - Viadidakt

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Björn Wahlund 
(L), Torbjörn Jonsson (M), Glenn Christensen (S) och Stefan Blomkvist (S).

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen Vingåkers kommun
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§ 4 VIAN/2021:44  000

Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2021 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2021 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 säker-ställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska 
risken för fel.

Viadidaktnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet vid sitt 
sammanträde den 16 februari 2021 (§ 14). Enligt kommunens reglemente för den 
interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovisningen rapportera 
resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. För kontrollområdena skyddad 
identitet och behörighet i IT-system fanns inget att anmärka. Övriga kontrollområden 
visar att det finns utvecklings- och förbättringspotential.

I rapporten framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna. I 
förekommande fall framgår också vilka åtgärder förvaltningen vidtagit eller planerat för 
att hantera de brister som framkommit.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2022-01-26

 Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2021

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Torbjörn Jonsson (M) och Gunilla 
Magnusson (S).

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen 

Revisorerna
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§ 5 VIAN/2021:45  000

Viadidaktnämndens internkontrollplan 2022 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom sitt eget verksamhetsamhetsområde.

Viadidakt har, bland annat med utgångspunkt från resultatet av 2021 års 
internkontrollarbete, upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2022. 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 
nämndens årsredovisning för 2022.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-12-22

 Viadidaktnämndens internkontrollplan 2022

Beslutet skickas till:

Akt
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§ 6 VIAN/2022:10  

Uppföljning av privata utförare 2021 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner uppföljningen av privata utförare för 2021 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun reviderade i juni 2021 styrdokumentet 
Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun. Enligt programmet ska 
varje nämnd årligen överlämna en sammanfattning av sin uppföljning av privata utförare 
till kommunledningsförvaltningen. Redogörelsen ska överlämnas senast den 1 april och 
fokusera på eventuella avvikelser, inklusive vidtagna och planerade åtgärder. 

Inom den kommunala vuxenutbildningen använde sig Viadidakt under 2021 av privata 
utförare som komplement till den utbildning som bedrivs i kommunal regi. Andelen 
utbildning som bedrevs i egen regi minskade under året medan användandet av privata 
utförare ökade. Detta till följd av att Viadidakt inför 2021 övergick till att i huvudsak köpa 
all vuxenutbildning på gymnasial nivå av privata utförare. Inför 2021 hade Viadidakt 
också, efter en gemensam upphandling tillsammans med länets kommuner, tecknat nya 
avtal med leverantörer av kommunal vuxenutbildning. 

Under 2021 har uppföljningen koncentrerats på att komma tillrätta med uppkomna 
brister i genomförandet hos en av leverantörerna. En kvalitetsdialog har pågått under 
året och utifrån Viadidakts krav har leverantören upprättat en handlingsplan för att 
avhjälpa påtalade brister.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2022-02-10

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Torbjörn Jonsson (M) och Stefan 
Blomkvist (S).

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen
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§ 7

Anmälan av delegationsbeslut 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden

2021-11-27 – 2022-02-04. 
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§ 8

Meddelanden 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden

2021-11-27 – 2022-02-14 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: GUNILLA MAGNUSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _054130f2bcfb13b542c1b51c027bd26d25
DATUM & TID: 2022-02-24 09:47:38 +01:00

NAMN: ANITA JOHANSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06f054bf538b34b033c9cd9af23c5013e8
DATUM & TID: 2022-02-24 09:58:07 +01:00

NAMN: GLENN CHRISTENSEN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09135904b51574822c2aabf6750353bc8c
DATUM & TID: 2022-02-24 14:32:51 +01:00
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Accepterad av alla undertecknare
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