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1Inledning
Årsredovisningen ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för 
utvecklingen av Viadidaktnämndens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs 
utgång.
Strukturen på årsredovisningen utgår från kommunens styrsystem, kommunplanen och 
övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och 
Övergripande plan med budget 2019-2021 som årsredovisningen 2019 ska svara upp 
gentemot.
Viadidaktnämndens årsredovisning innehåller en uppföljning av verksamhetsvolymer, 
måluppfyllelse, särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2019. Syftet är att ge en bred 
bild av Viadidaktnämndens verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk 
hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som 
behandlas av kommunstyrelsen i mars och fastställs av kommunfullmäktige i april 2020.

1.1 Ansvarsområde
Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för vuxnas lärande och 
arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker. Inom vuxnas lärande ansvarar nämnden 
för kommunal vuxenutbildning. Detta omfattar grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. I uppdraget ingår 
också ansvar för samhällsorientering för nyanlända, studie- och yrkesvägledning för 
vuxenstuderande samt validering.
Viadidaktnämnden ansvarar även för att i samverkan med olika utbildningsanordnare 
tillhandahålla yrkeshögskoleutbildningar och universitets- och högskoleutbildningar. Vid 
lärcentret Campus Viadidakt kan högskolestudenter få tillgång till studielokaler, teknisk 
utrustning och möjlighet att tentera på hemmaplan. Syftet är att ge fler möjlighet att läsa 
vidare på eftergymnasial nivå och därmed bidra till en högre utbildningsnivå i kommunerna.
Inom arbetsmarknadsområdet ansvarar Viadidaktnämnden för insatser för personer som står 
utanför arbetsliv och utbildning. Fokus i arbetet är individens egenförsörjning. 
Viadidaktnämnden samordnar även kommunala feriearbeten för ungdomar efter år ett på 
gymnasiet. Vidare deltar Viadidaktnämnden tillsammans med andra nämnder i arbetet kring 
ungdomar som varken arbetar eller studerar.
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2Förvaltningsberättelse - resultat, 
bedömning & framåtblick

2.1 Sammantagen bedömning
Under året har Viadidaktnämnden genomfört en rad åtgärder för att förbättra och förtydliga 
verksamhetens förutsättningar att nå resultatmålen och uppnå en ekonomi i balans. Fokus har 
legat på att fler ska klara målen i vuxenutbildningen och att fler ska kunna övergå till egen 
försörjning. Exempelvis har ett nytt nämndreglemente införts, en ny strategi för högre studier 
har antagits och ett nytt arbetssätt med försörjningsstödstagare har påbörjats i samarbete med 
socialförvaltningen.
Vuxnas lärande hade första kvartalet en grav obalans i budgeten. Detta resulterade i att två 
åtgärdsplaner togs fram och behandlades av nämnden under våren. Åtgärder genomfördes och 
resulterade i att förvaltningen slutar året med ett positivt resultat.
Inom ramen för högre utbildning har ett utökat samarbete med olika utbildningsanordnare och 
det lokala näringslivet resulterat i att Viadidakt har kunnat erbjuda ett ökat antal 
Yrkeshögskoleutbildningar.
Resultaten inom vuxenutbildningen är varierande. På grundläggande nivå har både antalet 
producerade verksamhetspoäng och andelen elever som erhållit betyg ökat jämfört med 
föregående år. På gymnasial nivå har istället både antalet producerade verksamhetspoäng och 
andelen elever som erhållit betyg minskat. Elevantalet inom svenska för invandrare (sfi) har 
minskat jämfört med föregående år, men är fortfarande stort jämfört med för några år sedan. 
Viadidakt har från Viadidaktnämnden fått ett särskilt uppdrag om ökad genomströmning och 
förbättrad måluppfyllelse inom sfi. Effekterna av åtgärderna förväntas bli synliga under år 
2020.
Tillsammans med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen har möten i den operativa 
plattformen prioriterats för att förbättra den praktiska samverkan. Antalet deltagare i 
arbetsmarknadsinsatser har ökat liksom antalet personer som efter avslutad insats har gått 
vidare till arbete. Ökade deltagarvolymer medför dock att det redovisade andelsresultatet visar 
på en minskning i Katrineholm. I Vingåker visar resultatet på att en ökad andel har kommit i 
arbete.

2.2 Framåtblick
Inom både vuxenutbildning och arbetsmarknad sker det förändringar på nationell nivå som 
påverkar Viadidakts verksamhet. En del är aviserade men inte klarlagda, så som införandet av 
intensivår för nyanlända och en utökning av antalet timmar som nyanlända ska läsa svenska. 
En ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen kommer att träda i kraft 
under 2020 och 2021. Syftet är att fler vuxna ska få möjlighet att gå en yrkesutbildning som 
leder raka vägen till jobb och att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och 
öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.
Andra förändringar har påbörjats, så som en reformering av Arbetsförmedlingen för att bli en 
kontroll- och analysmyndighet. Stor del av Arbetsförmedlingens kvarvarande verksamhet har 
övergått i digitala forum med stora mått av självservice för de inskrivna. Förändringen har 
redan påverkat Viadidakts verksamhet under 2019, då det blivit en tydlig minskning i 
åtgärder, aktiviteter och samverkan. Viadidakt riskerar att få lägga resurser inte bara på att 
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stötta personer att komma vidare till arbete och studier utan insatser från Arbetsförmedlingen, 
utan även på att hjälpa dem att klara sina åtaganden digitalt hos Arbetsförmedlingen.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har påtalat för regeringen att denna förändring 
riskerar att öka kommunernas arbetsuppgifter. Framförallt kan det öka belastningen på 
försörjningsstöd, men även på Viadidaktnämndens verksamheter som arbetar på uppdrag av 
socialförvaltningen. Regeringen har tillsatt en utredning om kommunernas roll inom 
arbetsmarknadspolitiken, som ska ge svar på om kommunerna kan agera leverantör åt 
Arbetsförmedlingen och därmed få ersättning för arbetet. Utredningen ska redovisas i maj 
2020.
Med start 2020 kommer Viadidakt att bedriva två arbetsmarknadsprojekt för 
försörjningsstödstagare med medfinansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Projekt 
KLARA riktar sig till utrikesfödda kvinnor och projekt LIKES har fokus på utbildning inom 
vård och barnomsorg.
Möjligheterna till högre studier vid Campus Viadidakt blir fler då nio nya yrkesutbildningar 
startar under året, utöver de sex utbildningar som är pågående sedan tidigare. Arbetet med att 
få fler unga att söka sig till eftergymnasiala studier kommer att förstärkas genom ett projekt 
finansierat av Sörmlands Sparbank.
I januari 2020 flyttades samtliga elever inom svenska för invandrare (sfi) från externa 
utbildningsanordnare tillbaka till Viadidakt, vilket innebär en utmaning för verksamheten. 
Minskade intäkter, i form av minskad schablonersättning från Migrationsverket, då många 
elever lämnar etableringsprogrammet under sin studietid, eller återvänder till studier efter 
etableringsprogrammets slut, kan påverka verksamhetens förutsättningar att uppnå målen.
Prognoserna talar för att de senaste årens högkonjunktur har avmattats och att det är risk för 
ökad arbetslöshet framåt. Detta kan göra det ännu svårare för Viadidakts målgrupper att 
etablera sig på arbetsmarknaden, då de flesta har en sammansatt problematik utöver 
arbetslösheten. Den politiska satsningen som både Katrineholm och Vingåker gör för att öka 
övergången från försörjningsstöd till egen försörjning, ger arbetsmarknadsenheten möjlighet 
att under 2020-2021 avsätta mer resurser till att arbeta på ett bredare plan med att rusta 
deltagarna för arbete och studier.
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3Volymutveckling
Volymmått Utfall 2018 Utfall 2019

Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå 407 000 356 175

Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå 160 000 180 574

Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna 3 300 5 114

Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad

626 
varav 59 % 

kvinnor
41 % män

570 
varav 63% 

kvinnor, 
37% män

Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad

304 
varav 56 % 

kvinnor,
44% män

234
varav 63 % 

kvinnor, 
37 % män

Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och 
service vid lärcenter Campus Viadidakt

125 
varav 66 % 

kvinnor, 
34 % män

184
varav 67% 

kvinnor, 
33% män

Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret

167
varav 50 % 

kvinnor, 
50 % män.

175 varav 37 % 
flickor, 63 % 

pojkar.

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av 
socialförvaltningen

285
varav 48 % 

kvinnor,
52 % män.

484 varav 54 % 
kvinnor, 46 % 

män.

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av 
socialförvaltningen

73
Varav 48 % 

kvinnor,
52 % män

81 varav 52 % 
kvinnor, 48 % 

män.

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av 
Arbetsförmedlingen

163
varav 47 % 

kvinnor,
53 % män

44 varav 34 % 
kvinnor, 66 % 

män.

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av 
Arbetsförmedlingen

20
varav 55 % 

kvinnor,
45 % män

11 varav 36 % 
kvinnor, 64 % 

män.

Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg

117
varav 38 % 

kvinnor,
62 % män

138 varav 40 % 
kvinnor, 60 % 

män.

Antal ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg

14
varav 29 % 

kvinnor, 
71 % män

17 varav 35 % 
kvinnor, 65 % 

män.

Antal feriearbetare i Katrineholm

267
varav 52 % 

flickor, 
48 % pojkar

282 varav 52 % 
flickor, 48 % 

pojkar

Antal feriearbetare i Vingåker

67
varav 58 % 

flickor, 
42 % pojkar

89 varav 48 % 
flickor, 52 % 

pojkar
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Kommentar till volymutveckling
Antalet producerade verksamhetspoäng på gymnasial nivå är cirka 50 000 färre än år 2018 
vilket motsvarar drygt 60 årsstudieplatser. Elevantalet är i stort sett detsamma mellan åren, 
men antalet lästa kurser per elev är i snitt lägre. Alternativet att läsa distanskurser i självvald 
studietakt, vilket ger möjlighet att kombinera studier med annan sysselsättning, kan vara en 
orsak till poängminskningen. En annan orsak kan vara att planerade yrkesutbildningar 
startades något senare än året innan och eleverna hann därmed inte läsa lika många poäng 
innan årets slut.
Utfallet för producerade verksamhetspoäng på grundläggande nivå är högre än år 2018 
beroende på att fler unika personer har läst på grundläggande nivå under året. En förklaring 
till ökningen kan vara att delar av de tidigare stora elevvolymerna på studieväg tre inom 
svenska för invandrare (sfi) nu har övergått till studier på grundläggande nivå.
För särskild utbildning för vuxna har verksamheten utökats för att möta ökad efterfrågan.
Antalet elever inom svenska för invandrare (sfi) har minskat jämfört med 2018 men är 
fortfarande högre än vad som prognostiserats. Minskningen kan bero på både färre 
hänvisningar från Arbetsförmedlingen och en minskning av antalet nyinskrivningar. Tätare 
kursstarter har haft en positiv effekt på kön till sfi, vilken har minskat. Att andelen kvinnor är 
högre än andelen män inom sfi kan bero på att män lättare får jobb och att kvinnorna i många 
fall har en lägre utbildningsnivå när de kommer till Sverige. En kort utbildningsbakgrund i 
hemlandet innebär oftast att det tar längre tid att uppnå målen inom svenska för invandrare.
Studerande inom samhällsorientering har minskat jämfört med 2018. Minskningen är 
troligtvis ett resultat av att allt färre personer tillhör etableringen. Omstruktureringen inom 
Arbetsförmedlingen kan också ha påverkat elevantalet.
Under året har fler utbildningar startat på Campus Viadidakt. Andelen kvinnor är högre än 
andelen män vilket kan bero på att kvinnor i högre utsträckning väljer att vidareutbilda sig.
Antalet mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret har ökat. En orsak kan vara att 
antalet ensamkommande pojkar har ökat. Antalet ungdomar från Katrineholm på Viadidakts 
ungdomstorg har ökat med 18% jämfört med 2018. Ökningen beror på en förbättrad 
samverkan med socialförvaltningen.
Antalet deltagare i arbetsmarknadsinsatser har ökat med cirka 80 personer jämfört med år 
2018. Det är ett större antal deltagare i arbetsmarknadsinsatser som är anvisade från 
socialtjänsten och färre med anvisning från Arbetsförmedlingen. Detta beror bland annat på 
att Arbetsförmedlingens organisation och arbetssätt förändrades under året. Flertalet personer 
skrivs istället in i Viadidakts arbetsmarknadsinsatser via socialtjänsten. Samverkan mellan 
socialtjänsterna, Arbetsförmedlingen och Viadidakt har också förbättrats och lett till en ökad 
tydlighet kring vilka deltagare som ska ta del av arbetsmarknadsinsatser.
Alla som sökte feriearbete under året blev erbjudna en ferieanställning.
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4Målredovisning
4.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Det är få deltagare i Viadidakts verksamheter inom arbetsmarknadsenheten som har goda 
förutsättningar för att få och klara av ett arbete. Det är en utmaning att motivera arbetsgivare 
att anställa när varken deltagarnas kompetens eller erfarenheter matchar behoven.
De personer som anvisades till arbetsmarknadsenheten från Arbetsförmedlingen var betydligt 
färre 2019 än föregående år, samtidigt som antalet deltagare från socialförvaltningarna ökade 
kraftigt. Bedömningen är att denna förändring i anvisningar har inneburit att fler av deltagarna 
står längre ifrån arbetsmarknaden och har större behov av stöd och insatser än tidigare. Det 
har dessutom blivit svårare för deltagarna att bli aktuella för insatser hos Arbetsförmedlingen, 
dels för att den ökade digitaliseringen ställer högre krav på självständighet och dels för att 
Arbetsförmedlingen tar avsevärt färre beslut om insatser.
Resultatet från 2019 visar att fler deltagare än förra året har gått ut i egen försörjning, vilket är 
positivt, men de ökade deltagarvolymerna gör att andelen ändå visar en minskning. Deltagare 
som står längre ifrån arbetsmarknaden och har större behov av stöd och insatser bedöms vara 
den främsta anledningen till att en lägre andel deltagare har avslutats till arbete och studier i 
Katrineholm jämfört med föregående år. Minskningen har skett bland männen, för kvinnorna 
är resultatet ungefär detsamma. En planerad satsning på fler åtgärdsanställningar för 
försörjningsstödstagare hade kunnat påverka resultaten positivt, men på grund av ekonomiska 
skäl bordlades den. I Vingåker har andelen som avslutats till arbete ökat bland både kvinnor 
och män.
Under hösten påbörjades planeringen för ett aktivt försörjningsstöd med införande under 
2020. Aktivt försörjningsstöd innefattar en omvandling av försörjningsstöd till lönekostnader 
för subventionerade anställningar inom kommunens verksamheter. I både Katrineholm och 
Vingåkers kommuner kommer samarbetet mellan socialförvaltningarna och 
arbetsmarknadsenheten att intensifieras som en följd av detta.
Samverkan med Arbetsförmedlingen är fortsatt viktig och upprätthålls främst via den 
särskilda samverkansplattformen som skapades mellan socialförvaltningen, 
Arbetsförmedlingen och Viadidakt. Samverkan innebär att parterna träffas regelbundet i 
operativa frågor på individbasis.
Samverkan med arbetsförmedlingen har även skett inom ramen för Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete (DUA). Under 2019 drevs två jobbspår inom ramen för DUA med 
inriktningarna serviceyrke och omvårdnad. Dock var avbrottstalen på jobbspåren höga och 
analysen visar att kurserna inom jobbspåren varit för svåra för eleverna att läsa utifrån deras 
befintliga språknivå inom svenska för invandrare (sfi). Trots att höjd utbildningsnivå är 
mycket positivt för att öka övergången till arbete kommer Viadidakt inte att starta fler 
jobbspår inom kort.
Ett bättre slutresultat har uppnåtts på de kortutbildningar som arbetsmarknadsenheten har 
genomfört inom ramen för det särskilda uppdraget om ökad övergång från försörjningsstöd 
till egen försörjning. I samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm och 
socialförvaltningen i Vingåker genomfördes två kortutbildningar inom omvårdnad där elva av 
36 deltagare efter avslutad insats fick anställning inom vården och ytterligare fem kvinnor är 
aktuella för subventionerade anställningar inom satsningen aktivt försörjningsstöd.
Kortutbildningen inom lokalvård i samverkan med näringslivet visade dock inte samma goda 
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resultat då bara en av 14 deltagare fick anställning efter utbildningens avslut. Det har enligt 
arbetsgivarna främst berott på språket, deltagarnas svenska har varit undermålig. 
Resultatanalyserna visar på vikten av goda språkkunskaper i svenska för att uppnå 
anställningsbarhet och har medfört ytterligare samarbetssatsningar mellan 
arbetsmarknadsenheten och vuxnas lärande för att höja språkkunskaperna i svenska hos de 
deltagare som har behov av detta.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Fler unga 
entreprenörer
KS, BIN, VIAN

I syfte att motivera unga till att bli entreprenörer, samarbetar Viadidakts 
Ungdomstorg med Sörmlands Sparbank och Nyföretagarcentrum. Dock är det 
få som visat intresse, då de flesta lägger fokus på att klara av att slutföra 
gymnasiestudierna.

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON, 
KFAB

Viadidakt arbetar målinriktat för att uppnå detta resultatmål genom att höja 
medborgarnas kunskapsnivåer och därmed bli anställningsbara. Praktikanter 
ges plats i arbetsmarknadsenhetens verksamheter samt matchas ut på 
externa placeringar. Åtgärdsanställningar görs i den mån verksamheten kan 
erbjuda det.

Ökad övergång från 
försörjningsstöd till 
egen försörjning
SOCN, VIAN

Under året har antalet deltagare på Viadidakts arbetsmarknadsenhet varit fler 
än föregående år. Målgrupperna består av fler deltagare som kännetecknas 
av ohälsa, låg utbildningsnivå och har otillräckliga kunskaper i svenska. Trots 
detta har totalt tio personer fler kommit ut i arbete jämfört med år 2018.
Andelen män från Katrineholm som går vidare till arbete har minskat jämfört 
med 2018 medan andelen kvinnor som går vidare till arbete har ökat något. 
För Vingåker har både andelen kvinnor och andelen män som går till arbete 
ökat jämfört med år 2018. Andelen personer som går vidare till studier är färre 
inom båda kommunerna jämfört med år 2018. En orsak till detta kan vara att 
det inte längre finns studie- och yrkesvägledning på plats i 
arbetsmarknadsenhetens lokaler. I Vingåker finns det även få studiealternativ 
på plats, vilket kan ha påverkat antalet som går vidare till studier negativt.

4.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer
Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Tryggare offentliga 
miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, KIAB, 
VSR

Viadidakt vidareutvecklar kontinuerligt metoder och arbetssätt för att skapa 
trygga och säkra verksamheter där kommunens invånare ska känna sig 
välkomna.

4.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Statliga regeländringar och förändrade statsbidrag har under senare år krävt en löpande 
anpassning av vuxnas lärande. Många av förändringarna syftar till att få fler vuxna med kort 
utbildning att studera för att stärka sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Bland 
annat infördes utbildningsplikt för nyanlända år 2018, vilket skulle kunna medföra ökade 
utbildningsbehov, men vuxnas lärande har inte sett någon större effekt av detta beslut.
På de flesta utbildningsnivåer inom vuxenutbildningen är det fler kvinnor än män som 
studerar och större andel kvinnor som erhåller betyg. Orsakerna kan vara flera och enligt 
Arbetsförmedlingens analyser är det enklare för män än kvinnor att få arbete, trots avsaknad 
av gymnasieexamen. Stor andel av eleverna på Viadidakt är utrikesfödda och generellt är 
utbildningsnivån då lägre bland kvinnorna än männen vilket gör att studierna kan ta längre tid 
för kvinnorna än för männen. Detta är tydligt inom framförallt svenska för invandrare.
Volymökningen har under året avstannat inom grundläggande och gymnasiala studier på 
vuxnas lärande. Framförallt i Vingåker har det skett en minskning av antalet ansökningar till 
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studier, vilket fick som konsekvens att det har startat färre kurser i Vingåker. För att öka 
antalet studerande pågår ett arbete med att bredda marknadsföringen och påvisa möjligheten 
till studier inom vuxenutbildningen.
Inom svenska för invandrare (sfi) har antalet elever minskat något under året, men volymen är 
fortfarande stor. Uppdraget från Viadidaktnämnden till Viadidakt angående ökad 
genomströmning och förbättrad måluppfyllelse inom sfi har påbörjats. Till åtgärderna hör 
förbättrade individuella studieplaner med tydliga beslut om antal studieveckor för eleverna 
samt utveckling av rutiner och analyser av resultat. En studie- och yrkesvägledare har fått i 
särskild uppgift att fokusera på vägledning till sfi-elever.
Trots påbörjade åtgärder har andelen elever som erhåller betyg i sfi-kurser minskat under året 
i både Katrineholm och Vingåker. En orsak till minskningen kan vara en volymskiftning av 
elever från studieväg tre till studievägarna ett och två. Betygsättningstillfällena är färre på 
årsbasis för kurser inom studievägarna ett och två än för studieväg tre. En utveckling av 
metoder och arbetssätt fortsätter för att förbättra resultaten. Bland annat samverkar vuxnas 
lärande och arbetsmarknadsenheten kring elever på de lägre studievägarna som har varit i sfi-
undervisning länge och uppvisar låg progression. Syftet är att hitta alternativa vägar till ökad 
progression och måluppfyllelse.
Vuxnas lärande har under året arbetat med utvecklingsprojektet Vidareutveckling av 
elevhälsoteam för ökad måluppfyllelse och delaktighet för vuxenstuderande med 
funktionsnedsättning i Katrineholm och Vingåkers kommun utifrån elevernas funktionsrätt. 
Projektet har bidragit till ett förändrat arbetssätt i elevhälsoteamet. Bland annat har 
lärarsamarbetet kring enskilda elever mellan lärarna på de specialpedagogiska enheterna och 
ämneslärarna ökat, vilket bidrar till ökad tillgänglighet för eleverna. En handlingsplan för hur 
arbetet med tillgänglighet i lärsituationen ska se ut har arbetats fram och den fysiska miljön 
har omarbetats för att passa eleverna.
Under 2019 har projekt Suggestopedisk svenska för invandrare, SSI, avslutats och redovisats. 
Det var ett ESF-projekt under perioden mars 2017 till juni 2019 där syftet med projektet var 
att utveckla en alternativ pedagogisk modell för sfi och annan språkinlärning för nyanlända. 
Projektet har lett till att det numera finns en renodlad suggestopedigrupp inom sfi som arbetar 
utifrån denna inlärningsmetod. Bedömningen som Viadidakt gör är att suggestopedi kan vara 
en lyckad inlärningsmetod för vissa elevgrupper men inte för alla.
Arbetet med att få fler till eftergymnasiala studier sker på flera arenor, exempelvis har 
informationsinsatser gjorts i samarbete med Vingåkers kommun angående 
kompetensförsörjning inom omvårdnad. Även det interna samarbetet har förstärkts för att få 
fler inom vuxenutbildningen att ta steget över till högre studier. Under året har antalet 
utbildningar som erbjuds på plats på Campus Viadidakt ökat, liksom antalet studenter som 
använder sig av lokalerna. Överlag är det fler kvinnor än män som använder sig av Campus 
Viadidakts lokaler och söker de yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Fler studerande ska 
klara målen i 
kommunal 
vuxenutbildning
VIAN

Viadidakt har inom ramen för sin utbildningsverksamhet verkat för att bidra till 
resultatmålet om höjd utbildningsnivå. Genom att erbjuda flexibla studieformer 
tas hinder för att kunna studera bort. Studier kan ske både platsbundet och på 
distans.
Inom den grundläggande vuxenutbildningen har främst männen förbättrat 
resultaten jämfört med föregående år. Det är dock få elever från Vingåker 
som läser grundläggande. På den gymnasiala nivån har andelen som klarar 
målen minskat. En orsak till detta kan vara att många av eleverna har svårt att 
ta till sig flera kurser samtidigt. Under året infördes därför platsbundna 
tioveckorskurser för att möta upp elevernas behov att kunna studera ett färre 
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Resultatmål/Uppdrag Kommentar
antal ämnen mer koncentrerat och snabbt.
Elevunderlaget inom studieväg tre på sfi har minskat under de senaste två 
åren. Detta medför att det är färre personer som hinner läsa och ta betyg 
under ett år. Samtidigt har eleverna inom studieväg ett och två ökat. Dessa 
elever står längre ifrån en genomförd utbildning då utbildningsbakgrunden är 
låg och det är fler moment att gå igenom.
Möjlighet till extra stöd i studierna har erbjudits i verksamheten som heter 
Studion, möjligheten finns även för distanselever.

Fler ska gå vidare till 
studier på 
eftergymnasial nivå
BIN, VIAN

Totala nyttjandet av Campus Viadidakt har ökat. Jämfört med föregående år 
ökar andelen kvinnor något medan nyttjandet för andelen män har minskat 
något.

4.4 Trygg vård & omsorg
Viadidakt har haft en utbildningsdag kring hedersproblematik. Syftet med dagen var att belysa 
hur organisationen ska bemöta hedersproblematiken och vad som kan göras åt den.
Under våren genomförde arbetsmarknadsenheten en föreläsningsserie som syftade till att ge 
ökad kunskap till utsatta grupper om hur man arbetar med och förebygger psykisk ohälsa. 
Samverkan har skett med enskilda professionella läkare respektive sjuksköterskor som arbetar 
inom psykiatrin i Örebro respektive Stockholm och på Asyl- och Migranthälsan i region 
Sörmland. Föreläsningarna har getts på flera olika språk och erbjudits till deltagare från olika 
förvaltningar.

4.5 Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

4.6 Hållbar miljö
Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Ökad energieffektivitet i 
kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON, 
KFAB, KIAB

Viadidakts verksamhet är till stor del förlagd i lokaler med äldre standard 
avseende isolering, vilket påverkar energiförbrukningen. Förvaltningen strävar 
dock efter att åtgärda sådant som är påverkbart, såsom att 
verksamhetslokalerna hålls släckta efter kontorstid. Antalet förbrukade kWh 
har minskat avseende Storgatan 18 men ökat för lokalerna i Värmbol.

4.7 Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Under året har flera personalförändringar genomförts på Viadidakt. En tillförordnad 
förvaltningschef tillsattes i december 2018 och tjänstgjorde under hela 2019. Under året har 
flera tjänster i ledning och stab varit helt eller tidvis vakanta. Samverkan med andra 
förvaltningar har under begränsad tid varit ett stöd inom vissa tjänster.
Viadidakt valde under året att återgå från två till ett rektorsområde, med en rektor och en 
biträdande rektor. Tjänsten som biträdande rektor var vakant under hösten och personen 
påbörjar sin tjänst i januari 2020. I och med att det blir två chefer på Vuxnas lärande kommer 
det att möjliggöra ett mer aktivt arbete med målen, en tydligare ledning av personalen samt att 
organisationen får en bra struktur.
Under året genomfördes ett flertal åtgärder inom Viadidakts verksamheter för att få ekonomin 
i balans. Åtgärder såsom avslut av visstids- och projektanställda, vakanshållning av tjänster, 
minskat intag av vikarier samt återhållsamhet av kompetensutvecklingsinsatser har påverkat 
verksamhetens förutsättningar att vara en effektiv organisation och kan ha påverkat 
medarbetarnas upplevelse av kommunen som attraktiv arbetsgivare.
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Viadidakt arbetar aktivt med att engagera medarbetare i olika samverkans- och 
utvecklingsarbeten, både internt och externt. Exempel på nystartade sådana under året är 
förvaltningens digitaliseringsgrupp och jämställdhetsgrupp samt samverkansplattformen med 
socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Dessa bidrar både till en utveckling av 
organisationens arbetssätt och ökat engagemang bland medarbetarna.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Säkrad 
kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

Viadidakt har under året haft flera vakantsatta tjänster. Av de rekryteringar 
som har påbörjats har samtliga tjänster tillsatts med kvalificerade sökande. 
Färre personer har valt att sluta på egen begäran än år 2018. Nästan 20% av 
de månadsanställda är 62 år eller äldre. Det är dock en relativt stor spridning 
på var personerna arbetar och rekryteringsläget bedöms vara gynnsamt.

Ökat 
medarbetarengageman
g
KS, BIN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

Genom att uppmuntra till delaktighet i planering av verksamhet och arbeta 
med uppföljning ges en tydlighet i arbetet om verksamhetens mål och önskad 
förväntan på medarbetare och chefer. Viadidakt arbetar bland annat med 
kollegialt lärande för att sprida lärande exempel i verksamheterna. Att 
representera enheten och förvaltningen i områden såsom digitalisering, 
jämställdhetsarbete och fokus på hälsa bidrar till att samarbete med andra 
förvaltningar ökar medarbetarnas engagemang.

Förbättrad hälsa för 
kommunens 
medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

Hälsoinspiratörerna har bidragit till ett ökat antal friskvårdsaktiviteter under 
året.

Kommunens 
tillgänglighet för 
invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON

Insatser har genomförts för att förbättra tillgängligheten både genom 
anpassning av lokaler men även tillgänglighet via fysiska och digitala 
kontaktvägar. Under året har Viadidakt arbetat fram en övergripande 
handlingsplan för digitalisering.
En digitaliseringsgrupp har startat under året med uppdraget att konkretisera 
utvecklingen av verksamheternas digitalisering. Flera nya e-tjänster har tagits 
fram under året för att ge en bättre service till Viadidakts elever och deltagare 
samt kommunernas medborgare. En e-tjänst har skapats för att 
medarbetarna ska kunna lämna in digitaliserings- och projektidéer.

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

Viadidakt bidrar aktivt med att öka den digitala delaktigheten. Utbildningar 
genomförs i data inom vuxnas lärande.
 

Ökad effektivitet genom 
nya samverkansformer 
internt och externt
KS, BIN, BMN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, KIAB, 
KVAAB, VSR

En samverkansplattform för ökat genomflöde har tagits fram mellan Viadidakt, 
socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.
Utifrån behov som identifieras skapas samverkansformer och nya nätverk, 
med syfte att öka effektiviteten och måluppfyllelsen.

Resultatet ska uppgå 
till minst en procent av 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON

Viadidakt bidrar med ett positivt resultat.

Nettodriftskostnaderna 
ska inte öka snabbare 
än skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON

Viadidakt bidrar med ett postivt resultat.
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5Särskilda uppdrag
5.1 Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021
Uppdrag Kommentar

Fortsatt verksamhetsutveckling 
genom digitalisering och lansering 
av minst 50 fullvärdiga e-tjänster

2020-02-10
Digitalisering är en stående punkt på Viadidakts 
ledningsgruppsmöten. En digitaliseringsgrupp har skapats med 
uppdrag att driva utvecklingen av verksamheternas digitalisering.
Viadidakt har en arbetat fram en övergripande handlingsplan för 
digitalisering. Vuxnas lärande har därutöver en kompletterande 
handlingsplan för digitalisering inom sitt område.
Nya e-tjänster är exempelvis, anmälan gällande prövning inom 
vuxenutbildningen, mötesbokning med studie- och yrkesvägledare 
och ansökan till Lär Vux.
Förberedelser pågår inför införandet av digitala nationella prov och 
tentamen både inom Komvux och högre studier.

Öka övergången till egen 
försörjning bland kvinnor och män 
som har försörjningsstöd

2020-02-10
I syfte att stärka arbetsmarknadsperspektivet och öka fokus på 
egenförsörjning genomförde arbetsmarknadsenheten och 
socialförvaltningen i mars en processförändring  som innebär att 
den som ansöker om försörjningsstöd får träffa en 
arbetsmarknadscoach inom en vecka. Detta har lett till att 
arbetsmarknadsenheten har hänvisat fler personer än tidigare år. 
Planen var att koppla subventionerade anställningar till flera av 
dessa personer, men sparkrav har medfört att detta inte kunnat 
genomföras i den omfattning som var planerad.
Viadidakt arbetsmarknad har bland annat genomfört två kortare 
vårdutbildningar för försörjningsstödstagare, med vikariat och 
timanställning inom vården som kortsiktigt mål och vidare studier 
som målsättning på längre sikt. Vårdutbildningen hade totalt 36 
deltagare, 26 kvinnor och tio män. Av dessa fick elva personer 
anställning inom vård och omsorg, tio kvinnor och en man.
Goda kunskaper i svenska är oftast en förutsättning för anställning 
och arbetsmarknadsenheten och vuxnas lärande utvecklar i 
samverkan metoder för arbetet med personer som behöver 
språkträning men inte klarar av studier inom svenska för 
invandrare (sfi).
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6Personalredovisning
6.1 Personalnyckeltal

6.1.1 Personalkostnader & personalstyrka

Nyckeltal

Mätdatu
m/ 
Mätperio
d

Utfall 
2019

Utfall 
kvinno
r 2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinno
r 2018

Utfall 
män 
2018

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-31/12 -61 179 -69 555

Kostnad övertid inkl mertid, 
andel av lönekostnader totalt (%) 1/1-31/12 0,3% 0,3%

Årsarbetare, antal omräknade 
heltider

1/12-
31/12 118,7 77 41,8 139,3 91,3 48

Timanställda, andel av totalt 
antal årsarbetare (%) 1/1-31/12 2,4% 2% 3,1% 3,4% 3,2% 4%

Månadsanställda, antal 30/11 87 62 25 103 77 26

Tillsvidareanställda, andel av 
månadsanställda (%) 31/11 96,6% 95,2% 100% 80,6% 80,5% 80,8%

Visstidsanställda, andel av 
månadsanställda (%) 30/11 3,5% 4,8% 0% 19,4% 19,5% 19,2%

6.1.2 Medarbetarskap & ledarskap

Nyckeltal

Mätdatu
m/ 
Mätperio
d

Utfall 
2019

Utfall 
kvinno
r 2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinno
r 2018

Utfall 
män 
2018

HME totalt dec 4,2 4,1 4,4

HME delindex motivation dec 4,3 4,3 4,6

HME delindex ledarskap dec 4,1 4,1 4,2

HME delindex styrning dec 4,1 4 4,5

Månadsanställda per 
enhetschef, antal 30/11 25

6.1.3 Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Nyckeltal

Mätdatu
m/ 
Mätperio
d

Utfall 
2019

Utfall 
kvinno
r 2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinno
r 2018

Utfall 
män 
2018

Månadsanställda som arbetar 
heltid, andel (%) 30/11 88,5% 90,3% 84% 82,5% 84,4% 76,9%

Månadsanställda med 
heltidsanställning som har valt 
att arbeta deltid, andel (%) 30/11 6,1% 5,1% 8,7% 5% 5% 4%

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 
månadsanställda som arbetar 
deltid (%) 30/11 65% 70,8% 56,3% 67% 72% 58%
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Nyckeltal

Mätdatu
m/ 
Mätperio
d

Utfall 
2019

Utfall 
kvinno
r 2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinno
r 2018

Utfall 
män 
2018

Tillsvidareanställda som slutat 
på egen begäran, antal

1/12-
30/11 6 5 1 7 6 1

Tillsvidareanställda som gått i 
pension, antal

1/12-
30/11 5 5 0 4 3 1

Påbörjade rekryteringar där 
tjänsten tillsatts, andel (%)

1/12-
30/11

Månadsanställda som är 62-64 
år, antal 30/11 14 7 7

Månadsanställda som är 65-67 
år, antal 30/11 3

Månadsanställda som är 68 år 
eller äldre, antal 30/11 0

6.1.4 Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Nyckeltal

Mätdatu
m/ 
Mätperio
d

Utfall 
2019

Utfall 
kvinno
r 2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinno
r 2018

Utfall 
män 
2018

Sjuklönekostnader, andel av 
lönekostnader totalt (%) 1/1-31/12 2,2% 1,8%

Sjukfrånvaro totalt (%)
1/12-
30/11 5,3% 5,1% 5,8% 4,7% 4,2% 5,6%

Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 
år (%)

1/12-
30/11 1,5% 2,6% 0% 1,2% 1,8% 0,3%

Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-
49 år (%)

1/12-
30/11 7,5% 7,5% 7,3% 5,6% 4,9% 7%

Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- 
år (%)

1/12-
30/11 4,7% 3,8% 6,3% 5% 4,3% 6,2%

Sjukfrånvaro månadsanställda 
(%)

1/12-
30/11 6,2% 5,5%

varav sjukfrånvaro <15 dagar 
(%)

1/12-
30/11 2,6% 2,7%

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar 
(%)

1/12-
30/11 1,2% 1%

varav sjukfrånvaro >90 dagar 
(%)

1/12-
30/11 2,3% 1,8%

Rehabärenden pågående, antal 30/11 5 10

6.2 Kommentar till personalnyckeltal
Nyckeltalet antal årsarbetare totalt visar på en markant minskning av antalet anställda, 
framförallt inom gruppen kvinnor. Minskningen beror på att flera visstids- och 
projektanställda har avslutats utifrån de ekonomiska åtgärdsplanerna. Med anledning av 
avsluten av visstidsanställda har andelen tillsvidareanställda under år 2019 ökat. Även 
minskningen av andelen timanställda beror på en medveten minskning av timvikarier inom 
vuxnas lärande som en del av de ekonomiska åtgärdsplanerna.
Jämfört med 2017 års HME-undersökning har Viadidakt år 2019 fått ett sämre resultat på 
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samtliga punkter. De åtgärder och förändringar som har genomförts under året kan ha 
påverkat resultaten.
En liten ökning jämfört med föregående år visar att fler medarbetare, framförallt män, väljer 
att arbeta deltid.
Av 87 månadsanställda är 17 personer 62 år eller äldre, nästan 20 procent. Trots den stora 
andelen är det en relativt stor spridning på var dessa personer arbetar och rekryteringsläget 
bedöms vara gynnsamt på sikt. Viadidakt ser en styrka i att det bland medarbetarna finns en 
blandning i ålder och erfarenhet.
Sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män, dock lite mer för gruppen kvinnor. Män har 
fortfarande högst andel sjukfrånvaro inom Viadidakt. Den största ökningen återfinns i 
gruppen kvinnor i åldern 30-49 år där nivån ligger något över Katrineholms kommuns totala 
genomsnitt på 6,78 procent. Åtgärder och förändringar som har genomförts under året kan ha 
påverkat sjukfrånvaron. Långtidssjukfrånvaron har ökat något, men från väldigt låg nivå. 
Däremot har antalet pågående rehabiliteringsärenden minskat.
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7Ekonomisk redovisning
7.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse

Förvaltningsledning -9 454 -12 473 3 019

Vuxnas lärande -31 356 -28 281 -3 075

Arbetsmarknad -20 651 -22 116 1 465

Summa -61 462 -62 871 1 409

Ekonomi i balans, KS mars 1 050

Avvikelse jämfört ekonomi i balans 359

Kommentar till driftredovisning
Viadidakt redovisar ett utfall på 61 462 tkr år 2019. Det ger en positiv avvikelse gentemot 
budget på 1 409 tkr. Enligt beslut som togs på KS 2019-03-27 §55 om ekonomi i balans 
skulle Viadidakt lämna ifrån sig 1 050 tkr till Katrineholms kommun. I resultatet ingår 
återbetalning av Vingåkers del av resultatet på 97tkr.
Viadidakt arbetsmarknad fick en tillfällig ramökning från Katrineholms kommun med 
2 000 tkr för år 2019. Medlen skulle användas till att få ut fler deltagare i egen försörjning. 
Eftersom Viadidakt sedan fick en besparing på 1 050 tkr från Katrineholms kommun valde 
Viadidakt att lämna tillbaka del av de 2 000 tkr så att besparingen inte skulle drabba 
Vingåkers kommun. Utifrån planeringen har städutbildning och vårdspår genomförts samt att 
en coach har arbetat specifikt med deltagarna i projektet. Inga ytterligare personer har 
anställts på åtgärdsanställningar och åtstramningen utgör således det överskott som lämnas 
tillbaka till Katrineholms kommun enligt besparingskravet.
Viadidakts verksamheter är delaktiga i många olika projekt som finansieras av bland annat 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland, svenska ESF-rådet och Skolverket. Många av 
projekten är fleråriga och slutredovisas inte alltid samma år som kostnaderna har uppstått. 
Detta medför att intäkterna kommer i efterskott på fel år. I slutet av år 2019 kom besked om 
ett projektavslut och intäkter som tillhörde kostnader som uppkommit år 2018 bidrog därför 
till den positiva avvikelsen.
Vuxnas lärande hade redan i början av året ett prognostiserat underskott på - 2 800 tkr. 
Dessutom fick verksamheten avslag på ansökt statsbidrag för Lärcentrum på 3 500 tkr. Detta 
statsbidrag var inräknat i årets budget som en intäkt. Detta innebar att Viadidakt var tvungna 
att vidta ytterligare besparingsåtgärder för att få en ekonomi i balans vid årets slut. Bland 
annat hölls tjänster vakanta, visstidsanställningar avslutades och kostnader för inköp samt 
kompetensutveckling har hållits nere.
Under året har vuxnas lärande gått igenom gamla statsbidrag och resultatfört medel som inte 
hade några återbetalningskrav. Detta tillsammans med vakanta tjänster samt de tillfälliga 
medlen för att få fler till egen försörjning utgör förvaltningens positiva resultat.
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7.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse

Inventarier till lokaler 448 555 107

Summa 448 555 107

Kommentar till investeringsredovisning
Den investeringsbudget som fanns avsatt för Viadidakt avsåg dels inventarier till lokaler inom 
vuxnas lärande samt investering i nya maskiner till arbetsmarknad.
Under hösten gjordes en prioritering över vilka investeringar som skulle genomföras år 2019. 
Samtliga medel skulle då förbrukas. Dock hann inte allt levereras innan årsskiftet och vissa 
beställningar blev billigare än beräknat.
Av de kvarvarande medlen skulle dels ytterligare ett klassrum kunna renoveras. Samt att det 
finns en faktura inläst på år 2020 avseende stolar till klassrum som fanns med på samma 
beställning som övriga möbler. Viadidakt önskar därför en överföring av kvarvarande medel 
till år 2020.
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8Bilaga: Information om 
ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)

Nr Projektbenämnin
g

Investering
s- budget 

2019

Använda 
investering

s- medel 
2019

Avvikels
e

Ombudg
e- tering 
till 2020

Kommentar

4
Inventarier till 
lokaler 555 448 107 107

Beställning gjordes 2019 
och fakturor kom på 
delar av beställningen. 
Faktura på 25tkr finns 
inläst på 2020. 
Resterande 82tkr skulle 
användas till att rusta 
upp ytterligare ett 
klassrum

Summa 555 448 107 107
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9Bilaga: Begäran om ombudgetering 
av investeringsmedel

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)

Nr Projektbenämnin
g

Investering
s- budget 

2019

Använda 
investering

s- medel 
2019

Avvikels
e

Ombudg
e- tering 
till 2020

Kommentar

Summa
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10Bilaga: Uppföljning av handlingsplan 
för jämställdhet enligt CEMR

Under året har Viadidakt tagit ett omtag i jämställdhetsarbetet. Förvaltningsledningen har gått 
igenom prioriterade artiklar i CEMR-deklarationen, följt upp arbetet som har skett och 
identifierat utvecklingsområden. På arbetsplatsträffar har det gjorts en genomgång av 
Viadidaktnämndens åtaganden i handlingsplanen för jämställdhet och medarbetarna har varit 
delaktiga i att utvärdera arbetet så här långt. Enheterna har också utsett 
jämställdhetsinspiratörer som har fått i uppdrag att stötta chefer och kollegor i det fortsatta 
jämställdhetsarbetet.
Aktiviteterna har bland annat bidragit till att bekämpa stereotyper, vilket kan ses som grunden 
till arbetet inom flera av de andra artiklarna. Exempelvis har Viadidakts inspiratörer under 
hösten arbetat med jämställdhetsövningar på enheternas arbetsplatsträffar, i syfte att 
uppmuntra till reflektion och diskussioner. Detta har lett till att fler uttrycker en ökad 
medvetenhet kring frågan. Även inom arbetsmarknadsenheten har det arbetats med detta 
utifrån diskussioner med deltagarna om till exempel föräldraskap, hushållsarbete och 
löneskillnader.
Att bidra till kvinnors och mäns möjligheter och tillgång till utbildning på alla nivåer är ett 
ständigt pågående arbete i all verksamhet inom Viadidakt. Som exempel uppmuntrar 
arbetsmarknadscoacherna till att frångå könstraditionella val av praktikplatser och 
utbildningar bland annat genom att göra studiebesök och låta deltagarna träffa personer som 
inte har följt normen. På samhällsorienteringen för nyanlända på vuxnas lärande ingår temat 
jämställdhet för att öka kunskapen om vad jämställdhet är och om olika möjligheter till 
studier och arbete för både män och kvinnor.
Hälsa, både i stort och ur manligt respektive kvinnligt perspektiv, är också ett återkommande 
tema i Viadidakts verksamheter, bland annat i den föreläsningsserie om psykisk hälsa som 
arbetsmarknadsenheten har genomfört under året på deltagarnas hemspråk. Inom 
vuxenutbildningen finns stödfunktioner som kan stötta eleverna, både män och kvinnor, att 
fortsätta och fullfölja sina studier.
Fullskaliga jämställdhetsanalyser har inte skett, men jämställdhet finns med som perspektiv i 
analyser av resultat och vid verksamhetsförändringar. För att utveckla arbetet med detta finns 
behov av mer kunskap och stödmaterial, exempelvis mallar. Det vore en fördel med 
kommungemensamma sådana.
Hur väl verksamheten lyckas är svårt att bedöma, det är många faktorer som samspelar i 
deltagares och elevers val och resultat. I analyser av resultat framkommer differenser. 
Generellt avslutas fler kvinnor till studier medan fler män går till arbete efter en 
arbetsmarknadsinsats. Inom vuxenutbildningen är det generellt fler kvinnor som studerar och 
som tar betyg, medan männen gör avbrott i högre utsträckning. Det är också avsevärt fler 
kvinnor än män som använder sig av Viadidakt Campus lokaler, fördelningen är två 
tredjedelar kvinnor och en tredjedel män. Samtidigt sker ett medvetet arbete med att erbjuda 
utbildningar som kan tilltala både kvinnor och män, både på Campus Viadidakt och inom 
vuxenutbildningen. Dock är valen av yrkesutbildningar i hög grad fortfarande 
könstraditionella, kvinnor väljer oftare utbildningar som undersköterska och medicinsk 
sekreterare, medan fler män söker sig till fastighet- och byggbranschen. Arbetet med att 
uppmuntra till andra val behöver fortsätta och utvecklas.



22

11Bilaga: Uppföljning av indikatorer
11.1Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinno

r
Utfall 
män Kommentar

Elever som driver UF-
företag (%)

7,7% 71% 73%Fler unga 
entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Företagsamhet bland 
unga (%)

3,5% 5,4%

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden 1 år 
efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
yrkesprogram 
kommunala skolor (%)

40,1% 53,7% 30,9% 44,9% Utfallet avser 2017

Praktikanter i 
kommunala 
verksamheter, antal

69 33 36 Utfallet visar 
mätperioden jan-dec 
2019 och innehåller 
både Viadidakts egna 
verksamheter, andra 
förvaltningar samt det 
privata näringslivet. 
Framöver kommer 
statistiken att delas upp 
mellan privata och 
kommunala aktörer. 
Vingåker har haft 49st 
ute i praktik, 25st 
kvinnor och 24st män.

Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller 
studerar, andel (%)

10,8% 9% 11,8% 9,9% Utfallet avser 2017

Ökad 
sysselsättning
KS, BIN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB

Arbetslöshet 16-64 år 
(%)

9,5% 7,4% 9,3% 9,6% Mätperiod december 
2019

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksa
mhet, andel deltagare 
från Katrineholm som 
börjat arbeta

13% 12% 13% Mätperiod jan-dec 
2019.

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksa
mhet, andel deltagare 
från Katrineholm som 
börjat studera

14% 16% 12% Mätperiod jan-dec 
2019.

Ej återaktualiserade 
vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år 
efter avslutat 
försörjningsstöd, andel 
(%)

67% 79% 64% 70% Utfallet avser 2019.

Ökad övergång 
från 
försörjningsstö
d till egen 
försörjning
SOCN, VIAN

Hushåll med utbetalt 
försörjningsstöd, antal 

588
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Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinno

r
Utfall 
män Kommentar

per månad

Barn som ingår i 
hushåll med 
försörjningsstöd, andel 
av totalt antal invånare 
0-18 år  (%)

11%

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksa
mhet, andel deltagare 
från Vingåker som 
börjat arbeta

42% 42% 42% Mätperiod jan-dec 
2019.

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksa
mhet, andel deltagare 
från Vingåker som 
börjat studera

5% 8% 3% Mätperiod jan-dec 2019

11.2Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinno

r
Utfall 
män Kommentar

Invånarnas bedömning 
av tryggheten i 
kommunen

60% 47% 76% Utfallet avser 2018

Elever i åk 9 och år 2 
som känner sig trygga 
på väg till och från 
skolan, andel (%)

97% 96% 96%

Elever i åk 9 och år 2 
som känner sig trygga 
på stan eller i centrum, 
andel (%)

94% 91% 98%

Klottersanering som 
slutförts inom 24 
timmar, andel av 
inkommande uppdrag 
till kommunen (%)

69% Utfallet avser 2019

Olyckor där 
räddningstjänstens 
första enhet kommer 
fram inom målsatt tid, 
andel (%)

96%

Personer som utbildats 
av räddningstjänsten 
kring 
olycksförebyggande 
och olycksavhjälpande 
åtgärder, antal

6 813

Tryggare 
offentliga 
miljöer
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, 
KIAB, VSR

Olyckor där en första 
skadebegränsande 
åtgärd gjorts av enskild, 
andel av olyckor som 
föranlett 

36%
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Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinno

r
Utfall 
män Kommentar

räddningsinsats (%)

11.3En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinno

r
Utfall 
män Kommentar

Studerade från 
Katrineholm inom 
grundläggande 
vuxenutbildning som 
klarar målen, andel (%)

76% 79% 71% Resultat för studerande 
från Katrineholm helåret 
2019 inom 
ämnesområdena 
svenska, svenska som 
andraspråk, matematik 
och engelska.

Studerande från 
Katrineholm inom 
gymnasial 
vuxenutbildning som 
klarar målen, andel (%)

60% 63% 56% Resultat för studerande 
från Katrineholm helåret 
2019 inom 
ämnesområdena 
svenska, svenska som 
andraspråk, matematik 
och engelska.

Studerande från 
Katrineholm som klarar 
målen i utbildning i 
svenska för invandrare, 
andel (%)

44% 49% 35% Resultat för studerande 
på sfi alla kurser helåret 
2019 studerande från 
Katrineholm.

Studerande från 
Vingåker inom 
grundläggande 
vuxenutbildning som 
klarar målen, andel (%)

76% 74% 79% Resultat för studerande 
från Vingåker helåret 
2019 inom 
ämnesområdena 
svenska, svenska som 
andraspråk, matematik 
och engelska.

Studerande från 
Vingåker inom 
gymnasial 
vuxenutbildning som 
klarar målen, andel (%)

56% 62% 43% Resultat för studerande 
från Vingåker helåret 
2019 inom 
ämnesområdena 
svenska, svenska som 
andraspråk, matematik 
och engelska.

Fler studerande 
ska klara målen 
i kommunal 
vuxenutbildning
VIAN

Studerande från 
Vingåker som klarar 
målen i utbildning i 
svenska för invandrare, 
andel (%)

44% 52% 34% Resultat för studerande 
på sfi alla kurser helåret 
2019 studerande från 
Vingåker.

Ungdomar som 
studerar på 
högskola/universitet 2 
år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%)

24% 27% 31% 16% Utfallet avser 2017Fler ska gå 
vidare till 
studier på 
eftergymnasial 
nivå
BIN, VIAN

Studenter som i sina 
eftergymnasiala studier 
använder lokaler och 
service vid lärcenter 
Campus Viadidakt, 
antal.

184 67% 33% Totala nyttjandet av 
campus Katrineholm 
har ökat. Jämfört med 
föregående år ökar 
andelen kvinnor något 
medan nyttjandet för 
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Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinno

r
Utfall 
män Kommentar

andelen män har 
minskat något.

11.4Trygg vård & omsorg

11.5Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

11.6Hållbar miljö

Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinno

r
Utfall 
män Kommentar

Minskad 
energiintensitet (el och 
värme) i kommunala 
verksamhetslokaler 
som ägs och förvaltas 
av KFAB jämfört med 
basår 2007, (kWh/m2)

15% Utfallet avser 2018Ökad 
energieffektivite
t i kommunens 
lokaler
KS, BIN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, 
KIAB Minskad 

energiintensitet (el och 
värme) i kommunala 
verksamhetslokaler 
som ägs av kommunen 
och förvaltas av KFAB 
jämfört med basår 
2007, (kWh/m2)

28% Utfallet avser 2018

11.7Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinno

r
Utfall 
män Kommentar

Månadsanställda som 
fortsätter arbeta efter 
att ha fyllt 65 år, antal

61 39 22

Månadsanställda som 
fått möjlighet till studier 
på arbetstid, antal

Tillsvidareanställda som 
slutat på egen begäran, 
antal

6 5 1

Påbörjade rekryteringar 
där tjänsten tillsatts, 
andel (%)

Indikatorn kan inte 
mätas på ett tillförlitligt 
sätt.

Säkrad 
kompetensförs
örjning
KS, BIN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON

Månadsanställda som 
arbetar heltid, andel (%)

88,5% 90,3% 84%

Resultat i 
undersökningen kring 
hållbart 
medarbetarengageman
g, HME totalt

80 79 80 79 Utfallet avser 2017Ökat 
medarbetareng
agemang
KS, BIN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 

HME delindex 78 78 78 79 Utfallet avser 2017
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Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinno

r
Utfall 
män Kommentar

ledarskap

HME delindex 
motivation

82 79 82 80 Utfallet avser 2017

VON

HME delindex styrning 80 78 80 78 Utfallet avser 2017

Frisktal, 
tillsvidareanställda som 
under de senaste tolv 
månaderna har haft 
högst 5 
sjukfrånvarodagar, 
andel (%)

Sjukfrånvaro total, (%) 7% 6,6% 7,5% 5,5% Utfallet avser 2018

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
mer än 59 dagar som 
andel av total 
sjukfrånvaro, (%)

45% 42% Utfallet avser 2018

Förbättrad 
hälsa för 
kommunens 
medarbetare
KS, BIN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON

Sjukfrånvaro totalt (%) 5,3% 5,1% 5,8%

Andel invånare som får 
svar på en enkel e-
postfråga inom en 
arbetsdag, (%)

85% 84%

Andel invånare som får 
ett direkt svar på en 
enkel fråga när de tar 
kontakt med kommunen 
via telefon, (%)

59% 56%

Gott bemötande via 
telefon, andel av 
maxpoäng (%)

86% 88%

Besökare som uppger 
att de hittade vad de 
sökte på webbplatsen, 
andel (%)

66%

Ärenden som hanteras 
genom e-tjänster 
(externa), antal

3 309

Besökare som nyttjar 
MerÖppet på 
Kulturhuset Ängeln, 
antal

406

Besök på 
Kontaktcenter, antal

17 491

Kommunens 
tillgänglighet för 
invånarna ska 
öka
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON

Ärenden som hanteras 
av Kontaktcenter (via 
besök, telefon, e-post), 
antal

4 271 2 282 1 967

Ökad digital 
delaktighet
KS, BIN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON
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Resultatmål/U
ppdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinno

r
Utfall 
män Kommentar

Ökad 
effektivitet 
genom nya 
samverkansfor
mer internt och 
externt
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, 
KIAB, KVAAB, 
VSR

Resultat som andel av 
skatt och generella 
statsbidrag (inkl 
utjämning), kommun 
(%)

-0,6% Utfallet avser jan-aug 
2019, för kommunen 
som helhet.

Resultatet ska 
uppgå till minst 
en procent av 
skatteintäktern
a
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON

Årets resultat som 
andel av skatt & 
generella statsbidrag 
kommun, (%)

0,1% 1,3% Utfallet avser 2018

Förändring 
nettokostnader (%)

4,4%

Förändring 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 
(inkl utjämning) (%)

3,3%

Nettodriftskostn
aderna ska inte 
öka snabbare 
än 
skatteintäktern
a
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON

Nettokostnad som 
andel av skatt och 
generella statsbidrag 
kommun, (%)

100% 99% Utfallet avser 2018
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Datum Vår beteckning

VIADIDAKT 2020-02-10 VIAN/2020:4 - 001
Stab och service

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Julia Eklöf
Viadidaktnämnden

Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2019
Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2019 
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att hantera de brister som framkommit.

Ärendets handlingar

 Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2019

Julia Eklöf
Ekonom

___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen 
Revisorer
Akt



Viadidaktnämndens 
internkontrollrapport

2019



2

Innehållsförteckning
1 Sammanfattning ..................................................................................3
2 Inledning ..............................................................................................4

2.1 Definition av intern kontroll ..........................................................................4
2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll ..................................4

3 Riskvärdering ......................................................................................5
4 Internkontrollrapport...........................................................................6

4.1 Fakturahantering/kontering/representation ................................................6
4.2 Investeringsredovisning ...............................................................................7
4.3 Studieplaner ...................................................................................................7
4.4 Hantering av inkomna handlingar................................................................8
4.5 Extern kommunikation ..................................................................................8
4.6 Krisberedskap................................................................................................9
4.7 Avtal ................................................................................................................9
4.8 Skyddad identitet...........................................................................................9
4.9 Avhopp från studier.....................................................................................10
4.10 Behörighet till IT-system.............................................................................10



3

1Sammanfattning
Viadidaktnämndens internkontrollrapport för år 2019 omfattar bland annat kontroller av 
förvaltningens hantering av fakturor, synpunkter och inkomna handlingar. Rapporten omfattar 
även kontroller av att rutiner finns upprättade och efterföljs i verksamheten.
Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Uppföljningen visar att verksamheten inom 
Viadidaktnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Alltjämt finns dock utvecklings- 
och förbättringsområden.
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2Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem 
utifrån risk och väsentlighet.

2.1 Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som 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 kommunens verksamheter och därmed minska risken 
för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa 
upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
 Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
 Värdering av risk och väsentlighet
 Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
 Framtagande av kontrollmetoder
 Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
 Genomförande av kontrollmoment
 Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
 Uppföljning av åtgärder
 Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
 Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas 
av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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3Riskvärdering
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund 
för internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. 
Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med 
väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk Väsentlighet

Värde Förklaring Värde Förklaring

1 Osannolik 1 Försumbar

2 Mindre sannolik 2 Lindrig

3 Möjlig 3 Kännbar

4 Sannolik 4 Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten 
anges samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur 
riskvärderingen ska tolkas.

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd.

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan
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4Internkontrollrapport
Kontrollområde:
4.1 Fakturahantering/kontering/representation

Kontrollmoment:
4.1.1 Kontroll av giltigt konto/kodsträng

Kontrollansvarig
Ekonom
Riskvärdering
8
Kommentar
Datum för kontroll: 2019-11-11
Resultat: I samband med månadsuppföljning har slumpvisa fakturor granskats avseende 
representation och avgifter för kurser och konferenser. Sex av sju fakturor saknar kommentar 
om deltagare och syfte. En faktura avser hotellnatt och är bokad som avgift för kurser. Det 
saknas dock en koppling till vilken kurs som hotellnatten avser.
Under året flyttades verksamheten högre studier över till kostnadsställe stab, dock blev inte 
konteringen för tentamensvakter ändrad och lönerna fick bokas om till rätt ansvar. Det låg 
även fel verksamhetskod på den blankett som tentamensvakten fyller i sin tidrapportering.

Åtgärder Startdatum Slutdatum

 Boka möte med granskarna och påtala att de måste fylla i syfte 
och deltagare till fakturorna 2020-01-01 2020-02-29

Kontrollmoment:
4.1.2 Kontroll att momsreglerna följs

Kontrollansvarig
Ekonom
Riskvärdering
8
Kommentar
Datum för kontroll: december 2019
Resultat: Samtliga fakturor från Kompetensutvecklingsinstitutet har granskats. Av de elva 
fakturorna hade samtliga en korrekt hantering av återsökning moms.
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Kontrollområde:
4.2 Investeringsredovisning

Kontrollmoment:
4.2.1 Inköp ska klara krav på investering

Kontrollansvarig
Ekonom
Riskvärdering
8
Kommentar
Datum för kontroll: 2019-09-17
Resultat: Samtliga fakturor från Britt bokförda till och med augusti har granskats. Fakturorna 
avser inköp av teknisk utrustning som smartboard och högtalare samt whiteboard. Endast två 
av sex fakturor var bokade på investeringsprojekt. Det samlade värdet av den tekniska 
utrustningen gör att alla fakturor utom en kan anses vara investeringar.
Fakturor från Suppliesteam med högre belopp har granskats. Tre stycken avseende högtalare 
hittades och kan eventuellt föras över till investeringsprojekt.

Kontrollområde:
4.3 Studieplaner

Kontrollmoment:
4.3.1 Kontrollera att studieplaner för elever inom vuxenutbildningen är 

upprättade enligt bestämmelserna i skollagen och förordning för 
vuxenutbildning.

Kontrollansvarig
Controller
Riskvärdering
12
Kommentar
Datum för kontroll: december 2019
Resultat: Alla studerande har en individuell studieplan, då det upprättas i samband med att 
eleven blir antagen till en utbildning. Viadidakt behöver dock fortsätta med att utveckla 
studieplanerna inom SFI.
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Kontrollområde:
4.4 Hantering av inkomna handlingar

Kontrollmoment:
4.4.1 Kontroll av att det finns rutiner för registrering/diarieföring av inkomna 

handlingar inom förvaltningens olika områden och att dessa tillämpas 
enligt dokumenthanteringsplan.

Kontrollansvarig
Controller
Riskvärdering
16
Kommentar
Datum för kontroll: december 2019
Resultat: Det finns i Katrineholms kommun en gemensam Handbok för hantering av 
allmänna handlingar inom Katrineholms kommun. Under början av året antogs en ny 
dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Dock visar granskningen att vissa beslut inte 
har diarieförts i dokument- och ärendehanteringssystemet Lex.

Åtgärder Startdatum Slutdatum

 Gå igenom dokumenthanteringsplanen på ledningsgrupp och i 
administratörsgrupp 2020-01-01 2020-02-01

Kontrollområde:
4.5 Extern kommunikation

Kontrollmoment:
4.5.1 Kontroll av att förvaltningen har publiceringsgodkännande från de 

personer som förekommer på bilder publicerade på Viadidakts 
hemsida.

Kontrollansvarig
Controller
Riskvärdering
12
Kommentar
Datum för kontroll: december 2019
Resultat: På Viadidakts hemsida är det bara i nyheter som bilder på människor publiceras. 
För dessa bilder finns både muntliga och skriftliga godkännanden. I sociala medier finns 
publiceringsgodkännande från personer i vissa fall muntligt och i vissa fall skriftligt.
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Kontrollområde:
4.6 Krisberedskap

Kontrollmoment:
4.6.1 Kontroll av att rutiner för sammankallande av Viadidakts krisgrupp 

fungerar.

Kontrollansvarig
Förvaltningschef
Riskvärdering
12
Kommentar
Datum för kontroll: december 2019
Resultat: Krispärmar inom verksamhetens områden har kontrollerats och är uppdaterade.

Kontrollområde:
4.7 Avtal

Kontrollmoment:
4.7.1 Kontroll av att förvaltningen har fungerande rutiner och arbetsformer för 

att bevaka när avtal går ut, behöver förlängas eller sägas upp.

Kontrollansvarig
Ekonom
Riskvärdering
12
Kommentar
Datum för kontroll: december 2019
Resultat: Det finns en rutinbeskrivning för hantering av avtal.

Kontrollområde:
4.8 Skyddad identitet

Kontrollmoment:
4.8.1 Kontroll av att verksamheten har tillfredställande rutiner för att hantera 

individer med skyddad identitet.

Kontrollansvarig
Controller
Riskvärdering
12
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Kommentar
Datum för kontroll: december 2019
Resultat: Förvaltningen bedöms ha tillfredställande rutiner för att hantera individer med 
skyddade identiteter. Vidare finns information på Viadidakts hemsida om att personer med 
skyddade identiteter inte ska registrera studerandekonton eller göra webbansökningar, de 
hänvisas istället till att kontakta förvaltningen.

Kontrollområde:
4.9 Avhopp från studier

Kontrollmoment:
4.9.1 Kontroll av att verksamheten har fungerande rutiner som används för 

att följa upp studieavbrott.

Kontrollansvarig
Controller
Riskvärdering
12
Kommentar
Datum för kontroll: december 2019
Resultat: Från och med augusti 2019 började avbrottskoder registreras för elever inom 
vuxnas lärande. En förteckning över giltiga avbrottskoder togs fram. För att säkerställa att 
registreringen var förenlig med GDPR togs avbrottsorsakerna som rör hälsa bort. En rutin för 
avbrott vid bristande progression har också tagits fram under året. Rutinen är förenlig med 
skollagen 20 kap 9§.

Åtgärder Startdatum Slutdatum

 Utreda syfte, förutsättningar och rutiner för att eventuellt registrera 
varför elever avbryter sina studier. 2018-12-20 2019-08-26

Kommentar
Under året har rutiner tagits fram och fastställts.

Kontrollområde:
4.10Behörighet till IT-system

Kontrollmoment:
4.10.1 Kontroll av att de som avslutat sin anställning inom Viadidakt fråntagits 

sina behörigheter till förvaltningens IT-system.

Kontrollansvarig
Controller
Riskvärdering
12
Kommentar
Datum för kontroll: december 2019
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Resultat: Granskning har genomförts av registrerade aktiva användare i förvaltningens mest 
centrala verksamhetssystem; Accorda (Arbetsmarknad) och Alvis (Vuxnas lärande). I 
Accorda avslutas användare löpande under året.

Åtgärder Startdatum Slutdatum

 Utarbetande av rutin som säkerställer att användarkonton i Alvis 
avslutas för personer som avslutar sin anställning 2018-12-19 2019-02-28

Kommentar
Det finns ingen upprättad rutin angående avslut av användarkonton i Alvis.
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Viadidakt har med utgångspunkt från resultatet av 2019 års 
internkontrollarbete och genomförd risk- och väsentlighetsanalys upprättat ett 
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1Sammanfattning
Viadidaktnämndens internkontrollplan för år 2020 innehåller verksamhetsmässiga 
kontrollområden. Kontrollerna i planen utgår från en genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 
I jämförelse med förgående år har kontroller som inte längre är aktuella utgått medan andra 
har tillkommit.
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2Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem 
utifrån risk och väsentlighet.

2.1 Definition av internkontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som 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 kommunens verksamheter och därmed minska risken 
för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa 
upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll
Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
 Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
 Värdering av risker
 Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
 Framtagande av kontrollmetoder
 Upprättandet av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll 
(internkontrollplan). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år 
(internkontrollrapport) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i 
mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under 
februari för beredning.
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3Kartläggning av kontrollområden, 
kontrollmoment och riskvärdering

3.1 Modell för kartläggning och riskvärdering
Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. 
Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att 
den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara 
tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade 
kontroller behöver inte tas med i internkontrollplanen.
I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. 
Nedanstående modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.
Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med 
väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar.
Risk Väsentlighet

Värde Förklaring Värde Förklaring

1 Osannolik 1 Försumbar

2 Mindre sannolik 2 Lindrig

3 Möjlig 3 Kännbar

4 Sannolik 4 Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.
Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd.

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan

3.2 Riskvärdering av kontrollmoment
Vid kartläggning av vilka kontrollområden som ska ingå i internkontrollplanen 2020 utgick 
arbetet från föregående års internkontrollrapport. En riskvärdering av områdena visade på ett 
fortsatt behov av kontroll för hantering av inkomna handlingar, extern kommunikation, 
krisberedskap, avtal, skyddad identitet samt behörighet till IT-system.
Utöver tidigare områden kunde ytterligare ett område identifieras med riskvärden där 
konsekvenserna vid fel räknas som minst allvarlig och risken för att felen inträffar som minst 
möjlig.
Det finns ytterligare tre kontrollområden som förvaltningen kommer att ha fortsatt bevakning 
på. Dessa rapporteras dock inte av i internkontrollrapporten.
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4Internkontrollplan
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Riskvärdering Riskkommentar

Hantering av 
inkomna 
handlingar

Kontroll av att det finns 
rutiner för 
registrering/diarieföring av 
inkomna handlingar inom 
förvaltningens olika 
områden och att dessa 
tillämpas enligt 
dokumenthanteringsplan.

Controller
Intervjuer av 
personal inom 
förvaltningen.

Kontroll andra 
halvåret 2018 16

Sannolikheten är 
stor att fel 
inträffar och 
konsekvensen 
blir allvarlig

Extern 
kommunikation

Kontroll av att förvaltningen 
har 
publiceringsgodkännande 
från de personer som 
förekommer på bilder 
publicerade på Viadidakts 
hemsida och i Viadidakts 
sociala medier.

Controller

Genomgång av 
samtliga bilder på 
Viadidakts hemsida 
och sociala medier.

En gång per år 9

Sannolikheten är 
möjlig och 
konsekvensen 
är kännbar

Krisberedskap

Kontroll av att rutiner för 
sammankallande av 
Viadidakts krisgrupp 
fungerar.

Förvaltningschef Övning med 
Viadidakts krisgrupp. En gång per år 9

Sannolikheten är 
möjlig och 
konsekvensen 
är kännbar

Avtal

Kontroll av att förvaltningen 
har fungerande rutiner och 
arbetsformer för att bevaka 
när avtal går ut, behöver 
förlängas eller sägas upp.

Ekonom

Stickprovsgranskning 
av arbetet inom 
förvaltningen utifrån 
avtal med externa 
utförare och 
leverantörer.

En gång per år 12

Sannolikheten är 
möjlig och 
konsekvensen 
är allvarlig

Skyddad 
identitet

Kontroll av att 
verksamheten har 
tillfredställande rutiner för 
att hantera individer med 
skyddad identitet.

Controller Genomgång av
verksamhetsrutiner. En gång per år 12

Sannolikheten är 
möjlig och 
konsekvensen 
är allvarlig

Behörighet till Kontroll av att de som Controller Genomgång av att En gång per år 16 Systemen är 
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Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Riskvärdering Riskkommentar
IT-system avslutat sin anställning 

inom Viadidakt fråntagits 
sina behörigheter till 
förvaltningens IT-system.

registrerade 
användare i 
systemen enbart 
utgörs av aktuell 
personal.

numera 
molnbaserade 
vilket gör att 
konsekvensen 
är allvarlig då 
det går att 
komma åt 
systemen 
överallt. Risken 
är sannolik då 
upplägg sker 
manuellt och det 
inte finns någon 
koppling till 
avslut i PA-
system.

Kontroll att 
personuppgiftsbiträdesavtal 
finns upprättade och 
uppfyller GDPR kraven

Controller Stickprov En gång per år 12

Sannolikheten är 
möjlig och 
konsekvensen 
kan bli allvarlig

GDPR Kontroll hur 
personuppgifter behandlas i 
gemensamma lagringsytor, 
för att kontrollera att rätt 
personuppgifter sparas 
med rätt skydd.

IKT-samordnare Stickprov Två gånger per år 16

Sannolikt att fel 
inträffar och 
konsekvensen 
kan bli allvarlig
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Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden godkänner uppsägningen av Överenskommelse om fördjupad 
samverkan om nyanländas etablering.

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 Viadidkat 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
 Uppsägning av Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas

etablering

Sara Alexanderson
Förvaltningschef

___________________
Beslutet skickas till:





TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Viadidakt 2020-02-19 VIAN/2020:9 - 002
Stab och service

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Sara Alexanderson
Viadidaktnämnden

Revidering av delegationsordning
Förvaltningens förslag till 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 2019-
02-26 (§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
 Förslag till reviderad delegationsordning för Viadidaktnämnden (ändringar med röd

text, text som är föreslagen att tas bort är både rödmarkerad och överstruken)

Sara Alexanderson
Förvaltningschef

___________________
Beslutet skickas till:
Akten



Delegationsordning för 
Viadidaktnämnden

Senast reviderad av Viadidaktnämnden 2020-02-25, § x
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Innebörden av delegering
Delegering enligt kommunallagen (2017:725), KL, innebär att beslutanderätten i ett visst 
ärende eller i en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Ett beslut som fattas av 
en delegat gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Nämnden kan inte 
ändra en delegats beslut, men däremot återkalla delegeringsuppdraget.
Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och 
fatta beslut. En delegat kan välja att hänskjuta ett ärende till nämnden. 

Vad kan delegeras?
Delegering förutsätter att kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut 
uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden. 
Av 6 kap 38 § kommunallagen framgår det dock att beslutanderätt ändå inte kan delegeras när 
det gäller: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras
Beslut av rent verkställande karaktär (ska tolkas restriktivt) får tas av anställd, och behöver 
inte delegeras av nämnden.

Till vem får beslut delegeras?
En nämnd får, enligt 6 kap 37 § kommunallagen uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller 
viss grupp av ärenden. 
En nämnd får däremot inte överlåta till förtroendevald och anställd att besluta i förening 
eftersom olika bestämmelser är tillämpliga när förtroendevalda och anställda delegeras 
beslutsrätt. 

Ordförandebeslut
I ärenden av brådskande karaktär kan nämndens ordförande fatta beslut i nämndens ställe (se 
6 kap 39 § kommunallagen). Nämndens förste och andre vice ordförande träder i 
ordförandens ställe vid dennes frånvaro. 
Ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL kan tas även om delegering enligt 6 kap 37 § 
kommunallagen inte skett och även om delegering inte ens varit möjlig, enligt 6 kap 38§ 
samma lag, kravet är att beslutets karaktär gör det så brådskande att beslutet måste tas före 
nästa nämndsammanträde. 
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Vidaredelegering 
Enligt bestämmelser i kommunallagen kan förvaltningschefen vidaredelegera beslut som 
nämnden delegerat till denne. 

Anmälan av beslut fattade på delegation
Enligt bestämmelser i kommunallagen beslutar nämnden om och hur beslut som är fattade på 
delegation ska anmälas till nämnden (ordförandebeslut fattade med stöd av 6 kap 39 § 
kommunallagen ska dock alltid anmälas till nämndens nästa sammanträde). Syftet med 
anmälan är att nämnden ska få information om hur den delegerade beslutsrätten utövas. 
Eftersom beslut fattat av en delegat gäller som om nämnden själv fattat beslutet, sker anmälan 
till nämnden för kännedom och inte för nämndens godkännande.
Beslut som fattats i enlighet med denna delegationsordning ska rapporteras till 
nämndsekreterare.

Jäv
En delegat eller ledamot som är jävig får inte handlägga eller fatta beslut i ett ärende. Det 
regleras i 6 kap 28-32 §§ och 7 kap 4 § kommunallagen. Den som själv ser att man kan antas 
vara jävig i ett ärende har en skyldighet att anmäla detta. 
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Delegationsordning 
Förkortningar: AML Arbetsmiljölag (1977:1160)

DL Diskrimineringslag (2008:567)
GDPR EU:s dataskyddsförordning
KL Kommunallag (2017:725)
LOSS Lagen om studiestartsstöd (2017:527)
LSO Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SL Skollag (2010:800)
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105)
VF Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Överordnad chef inom Viadidakt har alltid rätt att fatta beslut i delegats eller ersättares ställe.
I de fall rektor är delegat avser Viadidaktnämndens delegering att förvaltningens rektorer har 
samma beslutanderätt. Avsikten är att minska verksamhetens sårbarhet vid frånvaro. I 
normalfallet fattar respektive rektor beslut inom sitt rektorsområde.

Vuxenutbildning
Ärendegrupp

Ärende

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

Antagning av elever

Beslut om ta emot elev till grundläggande 
vuxenutbildning

SL 20 kap 
13 §

Rektor Biträdande 
rektor

Redovisas två 
ggr/år i form av 
antal aktiva 
elever under 
första respektive 
andra halvåret

Beslut om mottagande och antagning av 
elev till gymnasial vuxenutbildning

SL 20 kap 
22-23 §§

Rektor Biträdande 
rektor

Redovisas två 
ggr/år i form av 
antal aktiva 
elever under 
första respektive 
andra halvåret

Beslut om mottagande och antagning av 
elev till särskild utbildning för vuxna

SL 21 kap 
7 §

Rektor Biträdande 
rektor

Redovisas två 
ggr/år i form av 
antal aktiva 
elever under 
första respektive 
andra halvåret
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Ärendegrupp

Ärende

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

Beslut om mottagande av elev till svenska 
för invandrare

SL 20 kap 
33 §

Rektor Biträdande 
rektor

Redovisas två 
ggr/år i form av 
antal aktiva 
elever under 
första respektive 
andra halvåret

Sökande från/till annan kommun

Mottagande av behörig sökande på 
gymnasial nivå från annan kommun, om 
hemkommunen åtagit att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning

SL 20 kap 
22 §

Rektor Biträdande 
rektor

Redovisas två 
ggr/år i form av 
antal aktiva 
elever under 
första respektive 
andra halvåret

Mottagande av sökande till särskild 
utbildning för vuxna från annan kommun, 
om hemkommunen åtagit att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning

SL 21 kap 
7 §

Rektor Biträdande 
rektor

Redovisas två 
ggr/år i form av 
antal aktiva 
elever under 
första respektive 
andra halvåret

Yttrande till annan huvudman om den 
sökande uppfyller villkoren att delta i 
grundläggande vuxenutbildning, i de fall en 
ansökan till vuxenutbildning på 
grundläggande nivå avser utbildning som 
anordnas av annan huvudman

SL 20 kap 
14 §

Rektor Biträdande 
rektor

Redovisas två 
ggr/år i form av 
antal aktiva 
elever under 
första respektive 
andra halvåret

Yttrande till annan huvudman om 
kommunen åtar sig att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning, i 
de fall en ansökan till vuxenutbildning på 
gymnasial nivå avser utbildning som 
anordnas av annan huvudman

SL 20 kap 
21 §

Rektor Biträdande 
rektor

Redovisas två 
ggr/år i form av 
antal aktiva 
elever under 
första respektive 
andra halvåret

Yttrande till annan huvudman om 
kommunen åtar sig att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning, i 
de fall en ansökan till särskild utbildning 
för vuxna avser utbildning som anordnas 
av annan huvudman

SL 21 kap 
7 §

Rektor Biträdande 
rektor

Redovisas två 
ggr/år i form av 
antal aktiva 
elever under 
första respektive 
andra halvåret

Kursutbud

Beslut om vilka nationella kurser som ska 
ges på grundläggande nivå, gymnasial 
nivå, inom sfi och inom särskild utbildning 
för vuxna

VF 2 kap 
9 §

Rektor Efter samråd 
med 
förvaltningschef
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Ärendegrupp

Ärende

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

Studiestartsstöd

Beslut om sökande tillhör målgruppen för 
studiestartsstöd 

LOSS 
27 §

Studie- och 
yrkesvägledare

Redovisas två 
ggr/år i form av 
antal beslut 
under första 
respektive andra 
halvåret. Avslag 
särredovisas.

Upphörande och återupptagande av 
studier

Besluta om att utbildningen ska upphöra 
om elev saknar förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen eller annars 
inte gör tillfredsställande framsteg

(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, 
särskild utbildning för vuxna)

SL 20 kap 
9 §

SL 21 kap 
9 §

Rektor Redovisas två 
ggr/år i form av 
antal beslut 
under första 
respektive andra 
halvåret

Beslut om att låta elev återuppta studier på 
grund av att särskilda skäl föreligger. 
Gäller de fall där beslut tidigare fattats att 
utbildningen ska upphöra för elev som 
saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen eller annars inte gör 
tillfredsställande framsteg.

(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, 
särskild utbildning för vuxna)

SL 20 kap 
9 §

SL 21 kap 
9 §

Rektor Redovisas två 
ggr/år i form av 
antal beslut 
under första 
respektive andra 
halvåret

Åtgärder mot diskriminering och 
kränkande behandling

Se till att det inom ramen för verksamheten 
bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka diskriminering och kränkande 
behandling

SL 6 kap 
6 §

DL 3 kap 
16-18 §§

Rektor Rapporteras 
årligen till 
nämnd i plan 
mot diskri-
minering och 
kränkande 
behandling
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Ärendegrupp

Ärende

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

Se till att det genomförs åtgärder för att 
förebygga och förhindra att elever utsätts 
för diskriminering och kränkande 
behandling

SL 6 kap 
7 §

DL 3 kap 
16-18 §§

Rektor Rapporteras 
årligen till 
nämnd i plan 
mot diskri-
minering och 
kränkande 
behandling

Årligen upprätta en plan med en översikt 
över de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra diskriminering 
och kränkande behandling

SL 6 kap 
8 §

DL 3 kap 
20 §

Rektor Rapporteras 
årligen till 
nämnd

Skyndsamt utreda omständigheterna då 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling, trakasserier eller sexuella 
trakasserier, och i förekommande fall vidta 
de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra detta i framtiden

SL 6 kap 
10 §

DL 2 kap 
7 §

Rektor Rapporteras 
årligen till 
nämnd i plan 
mot diskri-
minering och 
kränkande 
behandling

Utredning vid avstängning av elev

Huvudmannen ska se till att det i ett ärende 
om avstängning finns en utredning som 
allsidigt klarlägger de omständigheter som 
är av betydelse för ärendets bedömning.

VF 7 kap 
4 §

Rektor Ingår i ärende 
om avstängning

Skolchef

Huvudmannen ska utse en skolchef som 
ska biträda huvudmannen med att tillse att 
de föreskrifter som gäller för utbildningen 
följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet.

SL 2 kap 
8a §

Förvaltningschef
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Personaladministrativa ärenden
Ärendegrupp

Ärende

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

Anställningsärenden

Anställning och entledigande av 
personal:

Rektor, områdeschef arbetsmarknad och 
personal direkt underställd förvaltningschef

Förvaltningschef Anmäls genom 
registrering i 
personalsystem 
samt muntlig 
rapport till 
nämnd.

Enhetschef arbetsmarknad Områdeschef 
arbetsmarknad

Efter samråd 
med förvalt-
ningschef. 
Anmäls genom 
registrering i 
personalsystem 
samt muntlig 
rapport till 
nämnd.

Övrig personal vuxnas lärande Rektor Biträdande 
rektor

Med beaktande 
av skollagens 
kompetenskrav 
för lärare. 
Anmäls genom 
registrering i 
personalsystem.

Övrig personal arbetsmarknad Områdeschef 
arbetsmarknad

Enhetschef 
arbetsmarknad

Anmäls genom 
registrering i 
personalsystem

Kompetenskrav vid anställning av lärare

Beslut om att person som ej uppfyller 
legitimations- och/eller behörighetskrav får 
bedriva undervisning i mer än sex månader 
upp till ett år 

SL 2 kap 
19, 21§§

Rektor Biträdande 
rektor

Anmäls genom 
registrering i 
personalsystem

Uppsägning av personal

Uppsägning och avskedande av personal 
samt avtal om avgångsvederlag eller 
motsvarande i fall som inte är 
prejudicerande

Förvaltningschef Efter samråd 
med nämnd-
ordförande och 
personalchef. 
Prejudicerande 
fall beslutas av 
personalchef.
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Ärendegrupp

Ärende

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

Avstängning

Avstängning av personal och disciplinära 
åtgärder

Förvaltningschef Efter samråd 
med personal-
avdelning

Avstängning av personal och disciplinära 
åtgärder inom respektive område

Rektor, 
områdeschef 
arbetsmarknad

Efter samråd 
med personal-
avdelning och 
förvaltnings-
chef

Avstängning av personal och disciplinära 
åtgärder för personal med BEA-avtal inom 
område arbetsmarknad

Områdeschef 
arbetsmarknad

Efter samråd 
med personal-
avdelning. 
Anmäls genom 
registrering i 
personalsystem.

Förordnande av chefs ersättare

Förordnande av ersättare för 
förvaltningschef under vakans, semester, 
sjukdom o. dyl.

Förvaltningschef Fattat 
delegations-
beslut anmäls 
till nämnd

Ledighet

Tjänstledighet av annan orsak än lag- och 
avtalsreglerad ledighet 

Respektive chef Anmäls genom 
registrering i 
personalsystem

Systematiskt arbetsmiljöarbete och 
systematiskt brandskyddsarbete

Arbetsuppgifter som ingår i arbetsgivar-
ansvaret enligt Arbetsmiljölagen och Lagen 
om skydd mot olyckor

AML

LSO

Förvaltningschef Med rätt att 
vidaredelegera
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Ekonomadministrativa ärenden
Ärendegrupp

Ärende

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

Rätten att utse beslutsattestanter

För respektive område Förvaltningschef Aktuell 
förteckning 
förvaras inom 
Stab och service

Övriga ekonomiadministrativa 
ärenden

Teckna respektive säga upp avtal/kontrakt 
som behövs för verksamheten och som inte 
är av principiell betydelse 

Förvaltningschef Får inte binda 
verksamheten 
vid större 
åtagande än som 
ryms inom 
budgetramen. 
Förvaras i 
Viadidakts 
arkiv.

Inom respektive område teckna respektive 
säga upp avtal/kontrakt som behövs för 
verksamheten och som inte är av principiell 
betydelse

Rektor, 
områdeschef 
arbetsmarknad

Får inte binda 
verksamheten 
vid större 
åtagande än som 
ryms inom 
budgetramen. 
Förvaras i 
Viadidakts 
arkiv.

Hantering av personuppgifter
Ärendegrupp

Ärende

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

Teckna respektive säga upp 
personuppgiftsbiträdesavtal 

GDPR, 
artikel 28

Förvaltningschef Förvaras i 
Viadidakts arkiv

Inom respektive område teckna respektive 
säga upp personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR, 
artikel 28

Rektor, 
områdeschef 
arbetsmarknad

Förvaras i 
Viadidakts arkiv
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Förtroendevaldas deltagande i konferenser/kurser
Ärendegrupp

Ärende

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

Förtroendevaldas deltagande i konferenser 
och kurser som stöd i det politiska 
uppdraget inom Viadidaktnämnden 

Ordförande Förste vice 
ordförande

Med beaktande 
av aktuell 
budgetram. 
Fattat 
delegations-
beslut anmäls 
till nämnd.

Ordförandes deltagande i konferenser och 
kurser som stöd i det politiska uppdraget 
inom Viadidaktnämnden 

Förste vice 
ordförande

Andre vice 
ordförande

Med beaktande 
av aktuell 
budgetram. 
Fattat 
delegations-
beslut anmäls 
till nämnd.

Övriga ärenden
Ärendegrupp

Ärende

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

Yttrande som på grund av kort remisstid 
eller ärendets innehåll måste/kan besvaras 
utan behandling av nämnden 

Ordförande Förste vice 
ordförande

I möjligaste 
mån efter 
samråd med 
Viadidakt-
nämndens 
presidium. 
Fattat 
delegations-
beslut anmäls 
till nämnd.

Beslut på nämndens vägnar i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas

KL 6 kap 
39 §

Ordförande Förste vice 
ordförande

I möjligaste 
mån efter 
samråd med 
Viadidakt-
nämndens 
presidium. 
Anmäls till 
nämnd.

Beslut att inte lämna ut allmän handling 
eller beslut om utlämnande med förbehåll

TF 2 kap 
14 § 

OSL 6 
kap 1-3§§ 

Förvaltningschef Efter samråd 
med 
kommunjurist. 
Fattat 
delegations-
beslut anmäls 
till nämnd.
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Ärendegrupp

Ärende

Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

Ansökan om statsbidrag från Skolverket Rektor Efter samråd 
med förvalt-
ningschef. 
Muntlig 
redovisning för 
nämnd.



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Viadidakt 2020-02-19 VIAN/2020:5 - 000

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Sara Alexandersson
Viadidakt

Revidering av dokumenthanteringsplan och 
arkivbeskrivning för Viadidakt
Förvaltningens förslag till 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.

Överstruken text föreslås tas bort och föreslagen tillkommande text är skriven i fet text.

Ärendets handlingar
 Förslag – Dokumenthanteringsplan Viadidaktnämnden
 Förslag – Arkivbeskrivning Viadidaktnämnden

Sara Alexandersson
Förvaltningschef

___________________
Beslutet skickas till:
Katrineholms kommunarkiv
Akten
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Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Inledning
Viadidaktnämndens dokumenthanteringsplan innehåller de beslut Viadidaktnämnden fattat när 
det gäller bevarande och gallring av allmänna handlingar för sina ansvarsområden: Vuxnas 
lärande, Arbetsmarknad samt Stab- och service.

Dokumenthanteringsplanens upplägg
Dokumenthanteringsplanen är indelad i olika avsnitt utifrån hur Viadidakts förvaltning är 
organiserad. Det finns också en del allmänna avsnitt t ex kring administration, ekonomi och 
personal som gäller för alla.
Planen tar sikte på handlingar som är huvudexemplar. Övriga exemplar och kopior som finns ute 
i verksamheten hos chefer, arbetsledare eller motsvarande kan gallras vid inaktualitet, det vill 
säga när de inte längre behövs.

Vad är allmän handling
Reglerna om offentlighet för allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen, som är en 
grundlag (TF, 1949:105). De gäller oavsett vilken teknisk form en handling har. Alla sorters 
informationsbärare kan alltså vara en allmän handling, till exempel pappersdokument, filmer, 
ljudband eller lagringsmedier för datorer (filer). 
En handling blir "allmän" antingen när någon lämnar eller skickar in den till myndigheten 
(inkommen handling), eller när en myndighet själv har framställt den (upprättad handling). 
Handlingen ska också finnas förvarad och tillgänglig hos myndigheten. 
Rätten att ta del av allmänna handlingar har undantag. Enskilda uppgifter i handlingarna kan 
vara belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vad är arbetsmaterial
Arbetsmaterial är ännu inte färdigställda upprättade handlingar, minnesanteckningar, utkast eller 
koncept. Sådana handlingar är inte allmänna handlingar. 
Om arbetsmaterial arkiveras, justeras, på annat sätt färdigställs eller skickas till annan 
myndighet, blir det genast allmän handling. Den blir därmed också offentlig om den inte 
omfattas av någon sekretess.
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Gallring av allmänna handlingar
Att gallra en handling är att förstöra den. För att få gallra/förstöra en typ av handling krävs ett 
beslut från ansvarig arkivmyndighet. I Katrineholms kommun är kommunstyrelsen 
arkivmyndighet och har fastställt ett arkivreglemente. I arkiv-reglementet fastställs att varje 
nämnd/styrelse utgör en egen myndighet och därmed ansvarar för det egna arkivet. 
Varje nämnd/styrelse ska upprätta en dokumenthanteringsplan där det framgår vilka handlingar 
som kommer in och upprättas samt hur dessa ska hanteras. 
Det är i dokumenthanteringsplanen nämnden förtydligar vilka allmänna handlingar som ska 
bevaras och vilka som ska gallras. 
Om en typ av handling inte finns med i dokumenthanteringsplanen betyder det att den inte får 
gallras, utan ska bevaras.

Kontakta arkivredogörare så att dokumenthanteringsplanen kan kompletteras med denna typ 
av handling.

Ordförklaringar
Gallring = förstöra allmänna handlingar, både pappersoriginal/kopior samt digitala dokument. 
Rensning = förstöra sådana handlingar som inte ska bli allmänna handlingar/arkiveras och görs 
oberoende av gallringsregler. Senast i samband med att ett ärende avslutas, ska handläggaren ta 
ställning till om minnesanteckningar, utkast och andra motsvarande handlingar ska bli allmänna 
handlingar/arkiveras. 
Gallringsfrist = när en handling kan gallras. Om det står tio år, kan handlingen gallras på det 
elfte året. 
Vid inakt = vid inaktualitet. Uttrycket vid inaktualitet används för att beteckna en gallringsfrist 
som är kort och som kan bestämmas av förvaltningen själv. Handlingen kan gallras när den inte 
längre behövs. 
Bevaras = handlingen ska bevaras för all framtid. I kolumnen ”Till kommunarkivet” anges när 
handlingen ska skickas till kommunarkivet. Om det står fem år, ska handlingen skickas dit på 
sjätte året och om det står tio år, ska handlingen skickas dit på det elfte året. 
Handling = pappershandlingar eller digitala handlingar. Kan vara ljudupptagningar, 
videoupptagningar, fotografier, med mera. 
Allmän handling = Handling som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller 
en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling: 
1. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3)
2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten
3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF:
2:6 och TF 2:7) 
Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. Med offentlig handling 
menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av 
sekretess.
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Vad ska diarieföras?
”Allmänna handlingar ska registreras så snart de kommit in till eller upprättats hos en 
myndighet...” (5 kap. § 1 Offentlighet- och sekretesslagen) 
Denna regel är till för att allmänheten ska ha möjlighet att få insyn i och också kunna granska 
verksamheten. Det finns dock undantag från registreringskravet: 
• Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för
automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den 
myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten. 
• Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att
det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. I Katrineholms kommun 
hålls handlingar ordnade främst genom registrering i dokument- och ärendehanteringsystemet 
Lex. 
• Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens
verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. 

Där inget annat system anges, sker registrering i Lex. 
Dokument som förvaras i diarium registreras alltid i dokument- och ärendehanteringssystemet 
Lex.

Har du frågor om dokumenthanteringsplanen? 
Har du frågor om bevarande och gallring, kontakta arkivredogöraren.

.
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Allmän administration
Aktivitet/process- handling Gallrings 

frist
Medium/ 
sortering/ 
förvaring

Till 
kommun
arkiv

Anmärkningar

Delegationsbeslut Bevaras Diarieförs
Enkäter inom verksamheten, 
sammanställning

Bevaras Årsvis. 3 år Diarieförs.  Pärm hos 
registrator

Enkäter, svar och andra underlag Vid inakt Enkäten diarieförs
Fullmakt postöppning Vid inakt
Förteckningar över 
förtroendevalda i nämnd och 
utskott

Gallras när 
ny 
förteckning 
inkommer 
från KLF

Registrering av 
samtliga 
förtroendevalda görs 
centralt i kommunen

Klagomåls- och 
synpunktshantering av inkomna 
handlingar

2 år Diarieförs

Klagomåls- och 
synpunktshantering, 
sammanställning

Bevaras 5 år Diarieförs till akt

Korrespondens, ej diarieförd, av 
vikt för verksamheten

Bevaras 5 år

Korrespondens rutinmässig 
karaktär

Vid inakt

Månadsrapporter till nämnd Bevaras Lex 3 är Diarieförs till akt
Nyckelkvittenser Vid inakt
Närvarolistor för sammanträden 10 år Om det är underlag 

för arvode, annars 2 
år

Passerkortslista till lokaler, 
personal och elever 

Vid inakt. Arx

Personuppgiftsbiträde, avtal med 
och instruktion för

Bevaras 5 år Diarieförs

Postlista Bevaras Datumordn
ing, pärm 
hos 
registrator

3 år

Projekt vi deltar i – men ej 
ansvarar för

Gallras vid 
inakt.

Diarieförs
T ex EU-projekt – 
förlängd gallringsfrist 
kan behövas så att 
projektdokumentatio
n finns kvar efter tid 
för ev. revision gått 
ut, kontrollera detta 
för varje projekt.
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Projekt ledda av den egna 
verksamheten, som vi ansvarar 
för

Bevaras 5 år Diarieförs

Register för 
personuppgiftsbehandling

Bevaras 5 år Personuppgiftsombud
ets förteckning över 
personregister

Register, listor och andra 
handlingar som används som 
verksamhetsstöd men som 
saknar varaktig betydelse för 
verksamheten

Gallras vi 
inakt.

Tjänsterum

Statistik/sammanställningar Bevaras Diarieförs
Statsbidragsansökningar 10 år Diarieförs – nytt 

ärende skapas
Statsbidragsredovisningar Bevaras Diarieförs till ärende
Uppdragshandlingar Bevaras T ex konsulter, projekt 

m m
Verksamhetsberättelser Bevaras Akt i 

närarkiv
5 år Ingår i diarieförda 

ärenden
Verksamhetsplaner och 
verksamhetsuppföljningar för 
samtliga verksamheter

Bevaras 5 år Ingår i diarieförda 
ärenden. Ingår också 
till viss del i förslag till 
budget

Styrdokument:
Dokumenthanteringsplan Bevaras 5 år Diarieförs i ärende (till 

nämnd)
Arkivbeskrivning Bevaras 5 år Diarieförs i ärende (till 

nämnd)
Arkivförteckning Bevaras När ny 

upprättats
Diarieförs i ärende (till 
nämnd)

Delegationsordning Bevaras 5 år Diarieförs i ärende
Diarieplan Bevaras 5 år
Gallringsbeslut Bevaras 5 år Diarieförs i ärende (till 

nämnd)
Jämställdhetsplan Bevaras 3 år
Handlingsplaner 3 år Arbetsmaterial
Kommunikationsplan Bevaras 3 år
Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling

Bevaras 3 år

Riktlinjer Bevaras 3 år
Rutinbeskrivning/lathundar 
/manualer

Gallras när 
rutin/lathu
nd/manual 
förändras

Hos 
handläggar
e/chef

Internkontrollplan Bevaras 3 år Diarieförs i ärende 
Internkontrollrapport Bevaras 3 år Diarieförs i ärende
Strategi för högre studier Bevaras 3 år
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Möten och sammanträden:
Kallelser 2 år
Dagordningar 2 år
Nämndens protokoll med bilagor Bevaras 3 år
Protokoll från förvaltningsledning Bevaras 3 år
Samverkansprotokoll, 
förvaltnings och enhetsnivå

Bevaras Lex 3 år Samverkanprotokoll 
diarieförs
Förvaltnings- 
Områdesnivå 

MBL-protokoll Bevaras 3 år Diarieförs
Minnesanteckningar Vid inkt Från t ex 

avdelningsmöten, 
personalmöten, 
informationsmöten, 
interna 
verksamhetsmöten

Föredragningslistor 2 år
Inkomna och upprättade 
handlingar:
Inkomna/upprättade handlingar 
som hör till eller blir ett ärende

Bevaras Närarkiv 5 år Diarieförs
Ingår i ett ärende

Tjänsteskrivelse 
Tjänsteutlåtande

Bevaras Närarkiv 5 år Diarieförs
Ingår i ett ärende

Beslutsunderlag Bevaras Närarkiv 5 år Diarieförs
Ingår i ett ärende

Diarieförda ärenden/handlingar Bevaras Diarianum
merordning 
Akt i 
närarkiv

3 år efter 
avslut

Flyttas till mellanarkiv 
1 år efter avslut

Diarieregister Bevaras 5 år
Sociala medier
Inlägg som blir, hör till ett ärende Bevaras Närarkiv 3 år Ingår i ärende
Inlägg som innehåller sekretess Gallras 

omedelbart
Tjänsterum

Olämpliga inlägg Gallras 
efter 2 år

Tjänsterum Inlägg raderas men 
sparas som underlag 
för ev. polisanmälan

Information/kommunikation
Egenproducerade 
informationsskrifter

Bevaras Tjänsterum 3 år

Fotografier, filmer, video, 
ljudband som rör verksamheten

Bevaras Kartong i 
mellanarkiv

5 år Bilderna sparas även 
digitalt och kan ingå i 
kommunens 
bilddatatbank

Grafisk profil Bevaras Tjänsterum 3 år
Informationsmaterial om 
förvaltningens verksamheter

Bevaras 3 år
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Information på 
kommunens/viadidakts 
webbplats

Gallras vid 
inakt.

Tjänsterum

Inlägg på kommunens/viadidakts 
webbplats

Gallras vid 
inakt.

Tjänsterum 

Inkomna cirkulär, brochyrer, 
reklam och inbjudningar

Gallras vid 
inakt.

Personaladministration
Aktivitet/process- handling Gallrings 

frist
Medium/ 
sortering/ 
förvaring

Till 
kommun
arkiv

Anmärkningar

Arbetsbeskrivning Vid inakt
förändring

Annonser lediga tjänster Vid inakt Registreras 
i LEX

Skapas i Aditro 
Recruit, registreras i 
LEX. Diarieförs i akt 
med namnlista på 
sökande

Ansökningshandlingar 2 år Aditro 
recruit

Anställningsavtal Vid inakt Kopia hos 
chef

Upprättas i två 
original, ett till den 
anställde och ett till 
personakt på 
personalkontoret. 
Kopia till ansvarig chef 

Arbetsgivarintyg 2 år Kopia i 
pärm

Beslut om pension Bevaras Bevaras i personakt 
på personalkontoret

Beslut från försäkringskassan: 
arbetsskada, förtidspension, 
graviditetsersättning, 
rehabiliteringsersättning, 
sjukbidrag

Personakt Personalko
ntoret

Original till den 
anställde, kopia till 
personakt på 
personalkontoret

Disciplinpåföljd Bevaras Personens akt på 
personalkontoret

Ersättningar 2 år PA-
portalen

T ex. reseersättning, 
sjukvårdskviotton m 
m.

Flextidssammanställningar 2 år PA-
portalen

Intyg/betyg över tjänstgöring 2 år Pärm hos 
personalre
dogörare

Kopia i personalakt 
hos 
personalavdelningen
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Kompetensutvecklingsplan Bevaras
LAS –varsel, handlingar som 
resulterar i avslut

Bevaras

LAS- varsel, handlingar som ej 
resulterar i avslut

2 år

Ledighetsansökningar/tjänstledig
het

Bevaras Original till 
personalavdelningen
Övriga ansökningar 
görs i PA-portalen

Läkarintyg, kopia Vid inakt
Lönebeslut/lönesättning Vid inakt
Personalsociala ärenden, 
minnesanteckningar och 
journalanteckningar

Vid inakt. Papper/ 
hos resp. 
chef i 
avvaktan 
på avslut

Till personalakt på 
personalavdelningen 
när ärendet avslutas. 
Sekretesskyddas

Rehabiliteringsutredning Vid inakt Papper/ 
hos resp. 
chef i 
avvaktan 
på avslut

Original till FK. Kopia 
till personalakt på 
personalavdelningen 
när ärendet avslutas. 
Sekretesskyddas.

Sekretessbevis, tystnadsplikt Vid inakt Original till personakt 
på 
personalavdelningen

Sjuk och friskanmälan PA-portalen
Terminalglasögon/rekvisition, 
beslut

10 år Närarkiv
Mellanarkiv

Tjänstgöringsbetyg/intyg Bevaras Bevaras i personakt 
på 
personalavdelningen

Utvecklingssamtal, övriga 
anteckningar

Vid inakt

Överläggningsprotokoll i 
personalärende

Bevaras Papper/dok
umnetskåp

10 år original till 
personalkontoret

Arbetsmiljö
Aktivitet/process- handling Gallrings 

frist
Medium/ 
sortering/ 
förvaring

Till 
kommun
arkiv

Anmärkningar

Arbetsmiljöutredning Bevaras 5 år Diarieförs
Arbetsskada Bevaras Registreras i Lisa. 

Original skickas till 
försäkringskassan

Delegation för arbetsmiljöansvar 2 år efter Pärm 
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inakt. närarkiv
Returnering av arbetsmiljöansvar Gallras vid 

inakt.
Original finns hos 
personaladministratör
/ chef

Skyddsrond Bevaras 3 år
Systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA) checklista

Pärm i 
närarkiv

Tillbud Bevaras Registreras i Lisa

Ekonomi
Aktivitet/process- handling Gallrings 

frist
Medium/ 
sortering/ 
förvaring

Till 
kommun
arkiv

Anmärkningar

Attestförteckning
Bokföringsorder 10 år
Bokslut Bevaras 3 år Diarieförs i ärende
Budgetunderlag 10 år
Delårsrapport Bevaras 3 år Diarieföras i ärende
Tertialrapport Bevaras 3 år Diarieföras i ärende
Fakturaunderlag 10 år Pärm hos 

administrat
ör 

Följesedlar Gallras när 
avstämning 
mot faktura 
skett

Pärm hos 
administrat
ör

Internfakturor 10 år Pärm hos 
administrat
ör

Leverantörsfakturor 10 år Pärm hos 
administrat
ör

Rekvisition 2 år
Utanordning 10 år
Verifikation, original 10 år 
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Avtal – överenskommelser
Aktivitet/process- handling Gallrings 

frist
Medium/ 
sortering/ 
förvaring

Till 
kommun
arkiv

Anmärkningar

Avtal strategisk betydelse – som 
direkt berör verksamheten

Bevaras Närarkiv 5 år Diarieförs
T ex. privata 
entreprenörer, 
uppdragsutbildningar 
m m.

Avtal rutinmässig karaktär Gallras 2 år 
efter inakt

Närarkiv Diarieförs
T ex hyresavtal, avtal 
städning, utrustning 
m m.

Överenskommelser 5 år Diarieförs

Viadidakt – vuxnas lärande
Aktivitet/process- handling Gallrings 

frist
Medium/ 
sortering/ 
förvaring

Till 
kommun
arkiv

Anmärkningar

Ansökningshandlingar Vid inakt Tidigast efter att 
eleven slutat sin 
utbildning

Betyg/intyg Bevaras 10 år
Betygskataloger, bedömning av 
gymnasiearbete

Bevaras 10 år

Deltagarlista för 
Samhällsorientering

Gallras 3 år 
efter elev 
slutat

ViaSoBas

Diagnostiska prov, elevlösningar Vid inakt
Disciplinära åtgärder Bevaras T ex varning, 

avstängning/förvisnin
g av elev

Ordningsregler Bevaras 
Elevhistorik Bevaras Alvis T ex studieplaner, 

kursbyten/studieavbr
ott m m

Grupp/kurslistor Vid inakt
Handlingar rörande samtycke Vid inakt
Individuella 
avtal/överenskommelser (t ex lån 
av böcker, dator eller liknande)

Vid inakt När elev slutat skolan

Korrespondens med elev Bevaras Uppgifter som anses 
väsentliga för elev 
eller skolan, diarieförs

Kvalitétsredovisning Bevaras 
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Ledighetsansökningar Vid inakt När elev avslutat 
studier

Nationella slutprov, 
(Sfi)/ämnesprov svenska

Bevaras Samtliga delar

Nationella prov i samtliga ämnen 
utom svenska

5 år Gallras 5 år efter 
provtillfället

Närvaro/frånvarouppgifter Vid inakt
Rapporter till CSN kring behöriga 
elever/deltagare

Vid inakt

Sammanställningar av nationella 
prov

Bevaras Alvis 10 år

Scheman Gallras när 
schema 
förändras

Skolkurators verksamhet, 
handlingar rörande elever

Vid inakt

Special/projektarbeten, 
gymnasiearbeten

Bevaras 5 år Original behålls av 
författaren, en kopia 
av arbetet bör 
bevaras

Skriftliga tester och prov, 
elevlösningar

Vid inakt När betyg är satt 

Studieplaner, individuella Alvis

Viadidakt - arbetsmarknad
Aktivitet/process- handling Gallrings 

frist
Medium/ 
sortering/ 
förvaring

Till 
kommun
arkiv

Anmärkningar

Anställningsavtal Bevaras Personalavdelningen
Beslut från arbetsförmedling, 
socialtjänst

2 år
4 år

Efter avslutad åtgärd

Handlingsplan, utredningar, 
kartläggningar, slutrapport

2 år efter 
inakt

Efter avslutad åtgärd

Intyg, skriftliga omdömen 2 år 
Vid inakt

Efter avslut

Korrespondens med 
placeringsenhet (arbetsgivare)

2 år 
Vid inakt

Efter avslut

Medgivande/sekretess Vid inakt
Journalanteckning/uppföljning 2 år Efter avslutad åtgärd
Överenskommelser med 
deltagare

Vid inakt Efter avslutad åtgärd.
Gäller t ex liggare för 
utlån av dator mm

Deltagardokumentation 4 år Accorda Utredningar
Journalanteckningar
Slutrapporter
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Arkivlagen (1990:782)
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(SKL)

Bevara eller gallra 1 – Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och 
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Katrineholms kommuns lokala styrdokument 
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- Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (antagen av kommunfullmäktige 
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 Arkivbeskrivning för Viadidaktnämnden

Upprättad 2020-02-19

Tillkomst 2002-01-01

Verksamhet Viadidaktnämnden är gemensam för Katrineholm och 
Vingåkers kommuner inom verksamhetsområdet 
vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Organisation Viadidaktnämnden består av ledamöter från Katrineholms 
och Vingåkers kommuner. Under Viadidaktnämnden 
lyder förvaltningen Viadidakt. Viadidakt består av 
områdena Arbetsmarknad och Vuxnas lärande samt Stab 
och service.

Historik Fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholm och Vingåker 
beslöt år 2001 att inrätta en gemensam nämnd (KF2001-
07-17. § 149). Nämnden fick namnet Gemensam nämnd 
för vuxenutbildning, integrations- och 
arbetsmarknadsfrågor.
2002-01-01 övergick Komvux och enheten för 
integrations- och arbetsmarknad från utbildningsnämnden 
till den nya gemensamma nämnden för vuxenutbildning, 
integration och arbetsmarknad i Katrineholm och 
Vingåker.
I april 2004 startade Jobbcentrum.
I juni 2004 ändrades namnet Kunskapscentrum till 
Högskolecentrum.
2007-08-01 bildas de tre enheterna Viadidakt 
förvaltningskansli, Viadidakt utbildning och Viadidakt 
arbetsmarknad.
2008 byter nämnden namn till Viadidaktnämnden.
Hösten 2009 startar servicekontor på Åbrogården i 
Vingåker.



Den 1 januari 2016 träder en ny organisation i kraft 
bestående av områdena Stab och service, Arbetsmarknad 
och Vuxnas lärande (VIAN 2015-09-21 § 29)
1 juli 2015 flyttades strategiska integrations- och 
mottagningsansvaret över till kommunstyrelsen efter 
beslut i kommunfullmäktige.  
Den 29 februari 2016 beslutar kommunfullmäktige att 
flytta ansvaret för personalutbildningar från 
Viadidaktnämnden till kommunstyrelsen (KF 2016-02-29 
§ 25)1 januari 2016 flyttades personalutbildningar över 
till kommunledningsförvaltningen efter beslut i 
Viadidaktnämnden

Arbetsuppgifter Viadidakt biträder Viadidaktnämnden i att fullgöra 
Katrineholms och Vingåkers kommuners uppdrag inom 
verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad. 
Uppdraget omfattar bland annat kommunal 
vuxenutbildning, samhällsorientering för nyanlända och 
arbetsmarknadsinsatser för personer som står utanför 
arbetsliv och utbildning. 

Handlingar Se dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden 

Arkivansvarig Förvaltningschef på Stab och service

Arkivredogörare Administratör på Stab och service

IT-ansvarig IKT-samordnare på Stab och service
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Datum Vår beteckning

Viadidakt 2020-02-19 VIAN/2020:6 - 003
Stab och service

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Sara Alexanderson
Viadidaktnämnden

Remiss - revidering av reglemente för internkontroll
Förvaltningens förslag till 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. Nämndernas yttranden ska vara 
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 15 april.

Ärendets handlingar
 Förslag - Reglemente för intern kontroll
 Nu gällande - Reglemente för intern kontroll, KF 2001-08-20, § 134

Förvaltningens bedömning
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.

Sara Alexanderson
Förvaltningschef

___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2001-08-20 § 134

Giltighet
Gäller från och med 2020-07-01

Gäller till och med 2024-12-31

Förvaltarskap1

Inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde

Kategori
 Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur: 

När: 

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Reglemente för intern kontroll
Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och 
kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller 
oavsiktliga fel.

Organisation

1 § Kommunstyrelsen
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. 

2 § Nämnden
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 
Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen. 
Nämnden, eller den nämnden utser, beslutar om kontroll på de områden som 
kommunstyrelsen inte behandlar.

Uppföljning av intern kontroll

3 § Nämndens skyldigheter
Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området och ska 
senast i samband med att årsredovisningen upprättas rapportera resultatet från uppföljningen 
till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

4 § Kommunstyrelsens skyldigheter
Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen 
genomföra sådana. 

Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 
företagen. 

_______________________ 



Styrdokument 
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REGLEMENTE FÖR INTERN 

KONTROLL 
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument 
Datum 

2001-08-20 

Beslutshistorik 

Antaget av kommunfullmäktige 2001-08-20 § 134 

Ägare1 

- 

Förvaltarskap2 

- 

Uppföljning 

Hur:  Kontroll mot ... 

Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från … 

När: - månader innan giltighetstiden upphör. 

1
 Ägarskapet innebär ansvar för att styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att 

efterfråga och ta del av uppföljning. Vidare att vid behov besluta om förändringar. 

2
 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 

- dokumentet efterlevs 

- är tillgängligt 

- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

- dokumentet följs upp och revideras 

- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
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REGLEMENTE FÖR INTERN 

KONTROLL 
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument 
Datum 

2001-08-20 

Reglemente för intern kontroll 

Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 

funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska 

risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

Organisation 

1 § Kommunstyrelsen 

Styrelsen har det övergripande ansvaret att det finns en god intern kontroll. I 

detta ligger ansvaret för att en organisation kring intern kontroll upprättas. 

Vidare innebär det att styrelsen eller den styrelsen utser vid behov beslutar om 

anvisningar. 

2 § Nämnden 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation 

upprättas för den interna kontrollen. Nämnden eller den nämnden utser beslutar 

om anvisningar på de område som kommunstyrelsen inte behandlat.  

3 § Förvaltningschefen 

Inom en nämnds område ansvarar förvaltningschefen eller motsvarande för att 

konkreta anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. 

Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 

interna kontrollen fungerar. 

4 § Verksamhetsansvarig 

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga 

att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera 

sina anställda om reglernas innebörd. Vidare har de att verka för att de 

arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den 

interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad. 

Uppföljning av intern kontroll 

5 § Nämndens skyldigheter 

Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna 

området och ska senast i samband med att årsredovisningen upprättas, 

rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Rapportering ska 

samtidigt ske till kommunens revisorer. 
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REGLEMENTE FÖR INTERN 

KONTROLL 
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument 
Datum 

2001-08-20 

6 § Kommunstyrelsens skyldigheter 

Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar 

behövs ska styrelsen genomföra sådana. 

Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 

kommunala företagen.  

____________________ 
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Datum Vår beteckning

Viadidakt 2020-02-19 VIAN/2020:12 - 029
Stab och service

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Sara Alexanderson
Viadidaktnämnden

Remiss - revidering av personpolitiska programmet
Förvaltningens förslag till 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. Yttrandet ska vara inlämnat till personalavdelningen senast 
den 6 mars 2020.  

Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006 
(KF 2006-04-24 § 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 personapolitiska 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.
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Datum Vår beteckning

Viadidakt 2020-02-19 VIAN/2020:12 - 029
Stab och service

Ärendets handlingar
 Förslag - Katrineholms personalpolitiska program
 Beslut personalutskottet 2019-12-18 § 34 – Personalpolitiska programmet

Förvaltningens bedömning
Viadidakt ställer sig positiv till det reviderade personalpolitiska programmet. 
Bedömningen är att programmet är lätt att läsa och förstå, samt ger en tydlig bild av 
kommunens personalpolitik. 

Sara Alexanderson
Förvaltningschef

___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsforvaltningen
Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Personalutskottet 2019-12-18 1 (2)

§ 34 KS/2019:418  029

Beslut - Personalpolitiska programmet 
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet godkänner förvaltningens förslag på reviderat Personalpolitiskt 
program och skickar ut det på remiss till samtliga nämnder. 

Sammanfattning av ärendet
Det personalpolitiska programmet(PPP) är ett övergripande inriktningsdokument som 
beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån kommunens vision Läge för liv & lust 
och kommunplanens mål om Attraktiv arbetsgivare.

Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006 
(KF 2006-04-24 § 65) och revideras utifrån förändringar som lagstiftning, föreskrifter, 
kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande mandatperiod. 
Programmets syfte är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge den 
långsiktiga inriktningen och tydliggöra strategier för att nå denna. 

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 sex områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva 
verksamheten. Dessa områden är:   

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

Uppföljning sker inom personalredovisningen i tertial- och delårsrapport samt 
årsredovisning. Revidering av det personapolitiska programmet ska göras i 
samband med ny mandatperiod och efter att ny kommunplan fastställt.

Efter personalutskottets beslut kommer programmet att skickas ut på remiss till 
samtliga nämnder. Efter att hänsyn tagits till de yttranden som inkommer godkänner 
kommunstyrelsen förslaget inför fastställande av kommunfullmäktige. 

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning finner ordförande att utskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag.



Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Personalutskottet 2019-12-18 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

_________________

Beslutet skickas till:
KS
Akt



Katrineholms 
personalpolitiska program
Fastställd av KF?

katrineholm.se



Du och alla anställda i 
Katrineholms kommun, är en 
resurs för att ge medborgarna 
bästa möjliga service – en 
avgörande framgångsfaktor i 
alla våra verksamheter. Du som 
arbetar i Katrineholms kommun 
ska därför ges möjlighet att 
utvecklas i din yrkesroll. Som 
medarbetare har du inflytande 
över och möjlighet att påverka din 
egen arbetssituation. Det är vår 
personalpolitik! 

Framgången består i att vi alla är 
delaktiga, engagerade och stolta 
över att arbeta i Katrineholms 
kommun. Då blir vi goda 
ambassadörer för kommunen, 
med ett trevligt och professionellt 
bemötande. Det är i mötet med 
våra invånare, företagare och 
besökare som bilden ”läge för liv 
och lust” skapas. Alltså bilden av 
Katrineholm. 

Katrineholm kommuns 
personalpolitiska program ger 

vägledning i hur vi gemensamt ska 
jobba för att nå verksamheternas 
mål. Målet ska vara självklart. 
Alla som arbetar i Katrineholms 
kommun ska känna att det är 
roligt, motiverande och viktigt 
att gå till jobbet. Din insats är 
betydelsefull.  

Självklart räcker det inte bara med 
att lägga fram ett personalpolitiskt 
program. Arbetet med att ha en 
god och utvecklande arbetsplats 
måste pågå varje dag och alla 
medarbetare är lika viktiga i det 
arbetet. Vi hoppas att du som 
medarbetare är stolt över din 
arbetsplats och det arbete du 
utför. För det ska du vara!  

Stort tack till dig för ett fantastiskt 
arbete! 

Frågor på det? Läs vidare! 

Du läser just nu inledningen till Katrineholm kommuns 
personalpolitiska program. Men, vad är egentligen ett 
personalpolitiskt program?

Inledning 

2



Foto: Hanna Maxstad



Vart vill vi?
Kommunens arbetsgivarpolitik 
ska leda till goda arbetsplatser, 
där varje medarbetare känner 
arbetsglädje och stolthet, har 
influtande och möjlighet att 
utvecklas och vara en del i 
kommunens gemensamma 
välfärdsarbete. Målet är att alla 
medarbetare går till sitt arbete 
med stort engagemang och lust 
att göra skillnad.

Vad menar vi?
Politiker och anställda i 
Katrineholms kommun har ett 
gemensamt uppdrag. Vi ska 
alla se till att medborgarna i 
kommunen får den service som 
var och en behöver i livets olika 
skeden. Vårt arbete ska utföras så 
att medborgarnas intressen och 
behov sätts är i centrum. Servicen 
ska vara ansvarsfull, effektiv och 
av god kvalitet.   

Hur gör vi?
Det personalpolitiska program-
met 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 för att nå 
den. I programmet lyfts sex 
områden fram som är viktiga för 
att framgångsrikt kunna driva 
verksamheten. Dessa områden är: 

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

Uppföljning
Programmet utgår från kommun-
planen som förtydligar/tydliggör 
den personalpolitiska inriktningen 
i Katrineholms kommun; vad vi 
vill, vad vi menar och hur vi gör 
för att nå dit. Uppföljning sker 
inom personalredovisningen i 
delårsrapporter och årsredovisning.

Större delen av den kommunala servicen uppstår i möten 
mellan människor. Det är också i de goda mötena som 
uppdraget, att sätta medborgarnas intressen och behov i 
centrum, blir verklighet.

Verktyg
• Vision 2025
• Kommunplan
• Styrprocessen
• Personalpoitiskt program

Personalpolitik

44
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Foto: Hanna Maxstad

Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – 
för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är 
också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, 
gemenskap, upplevelser. 
Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.



Vart vill vi?
All verksamhet som bedrivs i 
Katrineholms kommun vilar på 
en tydlig värdegrund som vi kort 
och gott kallar RÖTT. R som i 
Respekt, Ö som i Öppenhet och 
två T som står för Tydlighet och 
Tillit. Värdegrunden säkerställs 
genom att vi som medarbetare 
är medvetna om och delar 
vad Katrineholms kommun 
står för. Vi medarbetare delar 
värdegrunden oavsett vår roll, 
funktion eller position. Varje 
medarbetares resultat, agerande 
och förhållningssätt vilar på 
värdegrunden och skall synas i 
mötet med varandra.

Vad menar vi? 
I vår organisation handlar 
värdegrundsarbetet om att få 
ihop en helhet. Värderingarna 
blir ett kitt som skapar tydlighet. 
Genom att lyfta fram det 
önskade nuläget får vi som 
medarbetare något att förhålla 
oss till. Egentligen menar vi att 

vi har ett gemensamt och tydligt 
förhållningssätt i Katrineholms 
kommun.

Hur gör vi?
Alla vi som företräder 
kommunen, medarbetare 
och förtroendevalda, arbetar 
med stor ansvarskänsla, 
initiativförmåga och ett 
personligt engagemang, 
Förutsättningarna skapas 
genom ett medvetet agerande 
utifrån våra grundläggande 
värderingar. Dialogen om våra 
värderingar hålls levande på 
arbetsplatsträffar och i det 
vardagliga arbetet.

All verksamthet som bedrivs i Katrineholms kommun vilar på 
en tydlig värdegrund som vi kort och gott kallar RÖTT.

Verktyg
Dialogmaterial till 
arbetsplatsträffar. (arbetas fram 
under 2020) 

Vår värdegrund - 
RÖTT

66

 !
Värdegrund är ett svenskt 
och i viss mån norskt begrepp 
som började användas under 
1990-talet i diskussioner kring 
framför allt ett kollektivs 
gemensamma etiska grundvalar.

13
år har gått sedan RÖTT antogs 
som värdegrund. Mycket arbete 
och kampanjer föregick beslutet 
att införa den i organisationen.
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Foto: Johan Klinthammar

Kommunens värdegrund
Respekt – Visa omtanke, ödmjukhet och lyhördhet i alla dina möten med andra 
människor. Varje människa är unik. Ha respekt för varandras olikheter och behov.   

Öppenhet – Ta tillvara varandras kompetens och initiativkraft. Dela med dig av 
information och kunskap till andra, vare sig du är ledare eller medarbetare. Vi lyfter och 
hjälper varandra   

Tydlighet – Ha en respektfull och öppen kommunikation med varandra. Ge tydlig, ärlig 
och vänlig återkoppling. 

Tillit – Erfarenhet, kunskap och engagemang är värdefulla resurser som ska tillvaratas 
på bästa möjliga sätt. Vi litar till varandras omdöme och förmåga. Tillsammans ger vi 
utrymme för kreativitet och initiativförmåga och välkomnar nya arbetssätt. 



Vart vill vi?
Kommunikation och samverkan är 
de perspektiv som binder samman 
ledarskapet och medarbetarskapet 
i organisationen. För att lyckas 
nå uppsatta mål krävs det att 
organisationen har motiverade, 
engagerade och kompetenta 
medarbetare som både vill och 
kan ta ansvar för kommunens 
utveckling.  

Vad menar vi?
I Katrineholm har våra medarbetare 
uppdraget i fokus och ett arbetssätt 
som präglas av respekt, öppenhet, 
tillit, och tydlighet. Vi utgår ifrån 
att delaktighet och arbetsglädje 
ger engagerade och välmående 
medarbetare, vilket bidrar till att 
uppfylla målen för verksamheten. 
Här vill vi ge förutsättningar för ett 
gott medarbetarskap genom att 
anställda erbjuds omväxlande och 
stimulerande arbetsuppgifter 
med möjlighet att utvecklas och att 
medarbetarnas kreativitet och idéer 
tas tillvara. 

Som ledare och chef i 
Katrineholms kommun ansvarar 
du för att bidra med goda 
förutsättningar för medarbetare 
att kunna utföra sitt arbete. I 
Katrineholm ska chefskapet 
präglas av prestigelösa, modiga 
och engagerade ledare som 
har ett helhetsperspektiv för 
sin verksamhet likväl som 
kommunens behov. Arbetsklimat 
och arbetsmiljö är ett gemensamt 
ansvar för både chefer och 
medarbetare.

Hur gör vi?
Jag som medarbetare
Bidrar till ett öppet klimat med 
goda relationer på arbetsplatsen 
genom god kommunikation, mod, 
vilja och positiv människosyn. Jag 
är medveten om mitt eget ansvar 
för utveckling av verksamheten 
likväl som utveckling av mig själv 
i mitt arbete. Jag förstår mitt 
uppdrag som medarbetare och 
dess förutsättningar för att 

Vi är alla medarbetare i Katrineholms kommun. 
Medarbetarskapet handlar om hur vi förhåller oss till 
varandra, oavsett uppdrag och funktion.

Verktyg
• Medarbetarsamtal &

Medarbetaröverenskommelse 
– genomförs årligen

• Arbetsplatsträffar – månadsvis
• Enskild uppföljning – vid behov
• Facklig samverkan – delaktighet

genom ombud
• Kompetensutveckling &

Kompetensutvecklingsplan
• Ledarskapsprofil
• Medarbetarskapsprofil
• Introduktionsutbildning för

nyanställda med uppföljning
efter ett år

Medarbetarskap 
& ledarskap
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lyckas i mitt uppdrag. Jag har 
kunskap om såväl mina rättigheter 
som skyldigheter som anställd. 
Jag tar ansvar för att skaffa den 
information och kunskap som 
behövs för att utföra arbetet på 
ett bra sätt. Jag tar initiativ till 
den egna och arbetsgruppens 
verksamhetsutveckling och lärande 
och jag delar gärna med mig av min 
egen kompetens. Jag medverkar 
i förändringsarbete och verkar 
för en god hälsa och arbetsmiljö. 
Jag förväntas att medverka där 
min kompetens behövs som bäst. 
Uppföljning sker vid de årliga 
medarbetarsamtalen som jag har 
med min närmsta chef.

Jag som ledare och chef
Har ett uppdrag att både se till 
den egna verksamheten och 
till kommunens gemensamma 
uppdrag. Jag leder verksamheten 
utifrån kommunens vision, 
dess värderingar och mål. 

Jag levandegör kommunens 
värdegrund genom att omsätta 
den i praktiken. Som ledare 
och chef behöver jag förstå och 
acceptera de system jag verkar i. I 
mitt uppdrag ingår att bevaka och 
analysera omvärldsförändringar 
som kan påverka mitt 
verksamhetsuppdrag. Mitt 
ledarskap handlar om att se 
varje medarbetare och att skapa 
förutsättningar för att kunna 
använda dess resurser på bästa 
sätt. Jag främjar delaktighet och 
lärande bland mina medarbetare. 
I mitt arbete som chef och ledare 
har jag även ett ansvar för min 
egen kompetensutveckling och att 
skapa en bra balans mellan arbete 
och fritid. Jag delar med mig av 
mina kunskaper och erfarenheter 
till andra chefer genom 
mentorsuppdrag och deltagande 
i nätverk för chefer. Jag deltar 
också i de årliga obligatoriska 
ledardagarna. 

 !
Din erfarenhet, kunskap och 
ditt engagemang är en värdefull 
resurs som ska tillvaratas.

3 318
Så många fast anställda är vi 
i Katrineholms kommun. Det 
innebär att du har mer än 3 000 
medarbetare!



Vart vill vi?
Våra arbetsplatser främjar 
arbetsglädje och ger en trygg 
anställning, vilket är grunden för 
att kunna utföra ett gott arbete. 
Vår personalstyrka anpassas 
efter verksamhetens behov och 
utifrån omvärldens förändrade 
förutsättningar.  För att öka 
attraktionskraften som attraktiv 
arbetsgivare och upprätthålla 
en god personalförsörjning 
använder vi verktyg och har 
ett strategiskt tänkande kring 
kompetensutveckling, intern 
rörlighet och rekrytering.

Vad menar vi?
I Katrineholms kommun 
ska personal- och 
kompetensplaneringen vara 
medveten och systematisk 
för att kunna ha en god 
framförhållning. Genom 
kompetensutveckling säkerställer 
vi att resurser finns och används 
effektivt. Alla medarbetare i 
kommunens verksamheter ska 

ha möjlighet att utvecklas i sitt 
arbete, få goda möjligheter till 
kompetensutveckling i yrket och 
uppmuntras att ta sig an nya 
utmaningar och uppmuntras att 
ta initiativ till förbättringar. Vår 
personalstyrka ska kvalitativt och 
kvantitativt vara anpassad till 
verksamhetens behov och våra 
medarbetare ska avspegla den 
mångfald av innevånare som finns 
i vår kommun. 

Hur gör vi?
Kompetensförsörjning 
För att lyckas rekrytera 
nya medarbetare ska 
rekryteringsprocessen vara 
professionell. 
Nyanställda ska få en bra 
introduktion både i kommunen 
i stort och på arbetsplatsen och 
uppföljning ska ske löpande. 
Medarbetare som slutar erbjuds 
avslutningssamtal där synpunkter 
och erfarenheter tas tillvara 
för att utveckla och förbättra 
verksamheten. Intern rörlighet ska 

Katrineholms kommun är en lärande organisation som 
skapar förutsättningar för fortlöpande utveckling och 
förändring för samtliga anställda. 

Verktyg 
• KBR
• ARUBA
• Årliga medarbetarsamtal

Kompetensutvecklingsplan
WinLas webb

• Övergripande
kompetensförsörjningsplan
Förvaltningsspecifika
kompetensförsörjningsplaner

• Avslutningssamtal
• Introduktion
• Stipendium för studier på

fritiden

Kompetensförsörjning 
& kompetensutveckling
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 !
Din erfarenhet, kunskap och 
ditt engagemang är en värdefull 
resurs som ska tillvaratas.

?
Vet du att medarbetare som 
studerar på fritiden kan söka 
stipendium från kommunen?

Foto: Hanna Maxstad

stimuleras så att de erfarenheter, 
kunskaper och möjligheter 
som finns hos redan anställda 
medarbetare tas tillvara. Alla 
medarbetare anställs på heltid 
med möjlighet att välja att arbeta 
på en lägre tjänstgöringsgrad, 
beroende på var i livet man 
befinner sig. Kombinationstjänster 
förekommer för att kunna erbjuda 
heltidsanställning till alla och 
samtidigt används medarbetarnas 
resurser på bästa sätt. 

Kompetensutveckling
Utveckling och stimulans i 
arbetet är betydande faktorer för 
medarbetarnas möjlighet att trivas 
väl, prestera bra och leverera 
med god kvalitet. Möjlighet till 
individuell kompetensutveckling 
samt tillvaratagande av befintlig 
kompetens är viktiga delar av att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
Kompetensutvecklingen 
bygger på verksamhetens 
behov och överensstämmer 

med kommunens långsiktiga 
utveckling. Medarbetare 
och chef tar ett gemensamt 
ansvar beträffande den 
egna och arbetsgruppens 
kompetensutveckling. Strategier 
och system för att kartlägga 
befintlig kompetens och framtida 
kompetensbehov ska utvecklas för 
att underlätta vid personal- och 
kompetensplanering.  
Utbildningsmöjligheterna för 
kommunens medarbetare ska 
utvecklas, exempelvis genom 
betald utbildning inom ramen 
för arbetstiden. Medarbetare 
som studerar på fritiden 
kan ansöka om stipendium. 
Kommunen ska kunna garantera 
tillsvidareanställning för personer 
som arbetar heltid och som 
studerar på sin fritid för att läsa in 
viss kompetens.  
Studenter har möjlighet att söka 
en utbildningstjänst som ger 
möjlighet att arbeta hos oss under 
studietiden.



Vart vill vi? 
En god arbetsmiljö gör det möjligt 
för alla medarbetare att känna 
trivsel och delaktighet, vilket 
främjar hälsa och engagemang. 
I det vardagliga arbetet bidrar 
alla till en god arbetsmiljö och 
tar ansvar för ett arbetsklimat 
som kännetecknas av respekt, 
öppenhet, tydlighet och tillit, 
där vi är varandras arbetsmiljö. 
En god arbetsmiljö gör att både 
medarbetare och chefer blir goda 
ambassadörer i verksamheten och 
rekommenderar kommunen som 
arbetsgivare.

Vad menar vi? 
I Katrineholms kommun ser 
vi på begreppet hälsa som att 
medarbetare upplever att de 
mår bra och har möjlighet till 
återhämtning för ett liv i balans 
mellan arbete och privatliv. 
Varje medarbetare ska känna sig 
respekterad, värdefull och uppleva 
sig ha en god hälsa. För att 
arbetsmiljöarbetet i kommunen 

ska ge ett gott resultat krävs 
effektiva metoder och rutiner 
med fokus på både fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö. Vi vill att 
både chefer och medarbetare 
ska förstå förutsättningarna 
för och känna ett engagemang 
för verksamheten. Kommunens 
satsning på olika förmåner ska ses 
som ett led i att skapa möjligheter 
för denna balans. 

Hur gör vi? 
Det är ett gemensamt ansvar 
att bidra till en god arbetsmiljö 
på arbetsplatsen. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska vara ett hjälpmedel i 
verksamhetsstyrningen och 
bidra till att förbättra resultat 
och kvalitet. Som chef har du ett 
särskilt ansvar att arbeta på ett 
strukturerat sätt för att uppnå 
hälsosamma arbetsplatser som 
präglas av tydlighet, dialog och 
delaktighet.  
Som medarbetare förväntas 
du vara engagerad i 

Katrineholms kommun är en arbetsplats där en bra 
arbetsmiljö stimulerar till engagemang i arbetet. 
Arbetsmiljön ska vara bra både fysiskt och psykiskt.

Verktyg 
• Wikin Arbetsmiljö
• Personalhandbok
• Chefshandbok
• Arbetsmiljölagen
• Systematiskt arbetsmiljöarbete

(SAM)
• Samverkansavtalet
• Handlingsplan mot trakasserier
• Aktiv återgång -

rehabiliteringsprocessen
• Personalföreningen
• Hälsovecka
• Hälsoinspiratörer
• Friskvårdsbidrag
• Friskvård i Katrineholms

kommun - Övergripande
anvisningsdokument

• Arbetsmiljöutbildning för
chefer och skyddsombud

• Rehabiliteringsutbildning för
chefer

• Medarbetarundersökningar
• Arbetsmiljö- och

hälsoutmärkelse
• HR enheten

Hållbart arbetsliv
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värdegrundsarbetet likväl 
som att du har kännedom 
om verksamhetens egna mål 
och aktiviteter för att uppnå 
dem. Fokus ska vara på 
det förebyggande arbetet. 
Vi som arbetsgivare ska stimulera 
medarbetare till ökad friskvård. 
Arbetet med en hälsofrämjande 
arbetsplats ska prioriteras 
och friskvårdsinsatserna ska 
vidareutvecklas.  I Katrineholms 
kommun ges medarbetare 

möjlighet till ett friskvårdsbidrag. 
Varje arbetsplats ska anordna 
friskvårdsaktiviteter och det ska 
finnas hälsoinspiratörer på varje 
förvaltning Personalföreningen 
breddar utbudet av förebyggande 
personalvårdande aktiviteter och 
uppmuntrar fler att delta i dem.  
För att sprida och uppmärksamma 
goda exempel om arbetsmiljö 
utdelas årligen en arbetsmiljö- och 
hälsoutmärkelse till medarbetare 
eller arbetsgrupper.

 !
Att bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete är ett sätt 
att skapa ett hållbart arbetsliv. 
Alla arbetsgivare är enligt lag 
skyldiga att ha ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

Foto: Josefin Lundin



Vart vill vi? 
Katrineholm är en kommun och 
arbetsplats för alla. En mångfald av 
olika erfarenheter ger en arbetsmiljö 
som präglas av fler perspektiv och 
infallsvinklar, vilket bidrar till att 
kreativitet och utvecklingskraft ökar i 
verksamheten. 

Vad menar vi? 
Kommunens förhållningssätt till 
jämställdhet och mångfald innebär 
att vi på våra arbetsplatser har 
respekt för varandras olikheter 
och förutsättningar. Jämställdhets- 
och HBTQ-arbetet ska genomsyra 
kommunens personalpolitik och 
sätta sin prägel på vår verksamhet. 
Likabehandling tillämpas och alla ska 
känna sig respekterade. Nolltolerans 
gäller beträffande diskriminering eller 
annan kränkande särbehandling. 
Det är självklart med lika villkor 
vid lönesättning, anställning och 
friskvård.  
Vi arbetar systematiskt för att 
skapa öppna och inkluderande 
arbetsplatser, där det också ska 
finnas möjlighet att anpassa 

arbetslivet efter olika faser i livet.  
Katrineholms kommun är en 
HBTQ-utbildad verksamhet där 
vi säkerställer en öppen och 
inkluderande arbetsmiljö och ett 
professionellt bemötande utifrån ett 
HBTQ-perspektiv.

Hur gör vi? 
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor 
integreras i våra arbetsmiljöfrågor 
och är en del av det ordinarie 
verksamhetsarbetet på alla nivåer 
i organisationen. Som chef är du 
ytterst ansvarig att säkerställa 
jämställdhetsintegrering både i det 
interna och externa arbetet. Som 
medarbetare är du ansvarig att känna 
till aktuella åtaganden och bidra till 
ökad jämställdhet i din arbetsgrupp 
och i den verksamhet där du arbetar. 
Utbildningssatsningar i HBTQ, 
genomförs i samarbete med RFSL. 
Alla kommunens medarbetare är 
diplomerade i HBTQ och fem enheter 
är certifierade. 
Att heltid ska bli norm är en viktig 
del och bidrar till ett mer jämställt 
arbetsliv och samhälle.

I Katrineholm ska alla människor, oavsett etnicitet, 
könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, erbjudas 
goda möjligheter att uppnå sina livsmål och drömmar. 

Verktyg
• Trappan- modell för

genusmedveten styrning 
• Organisering av arbetet med

genusmedveten styrning- 
stödjande dokument 

• Handlingsplan för jämställdhet
CEMR- antas 2020 

• Handbok likabehandlingsplan
med aktiva åtgärder-tas fram 
hösten 2019

Jämställdhet 
& mångfald

1414



15

Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute 
nectur moloreic to temporendis elestor 
ectempore con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit 
labor aut aliquas dendi dolorum acestor 
estiund aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat 
voluptaquis et occus conecea si ute ium in 
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et 
eum volorepudae. Olorita turitas simusam 
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute 
nectur moloreic to temporendis elestor 
ectempore con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit 
labor aut aliquas dendi dolorum acestor 

estiund aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat 
voluptaquis et occus conecea si ute ium in 
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et 
eum volorepudae. Olorita turitas simusam 
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute 
nectur moloreic to temporendis elestor 
ectempore con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit 
labor aut aliquas dendi dolorum acestor 
estiund aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat 
voluptaquis et occus conecea si ute ium in 
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et 
eum volorepudae. Olorita turitas simusam 
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

Foto: Hanna Maxstad



Vart vill vi?
Vi har en långsiktig och hållbar 
lönestrategi som omsätts 
till handlingar vilket gör att 
medarbetare, ledare och ledning 
får förutsättningar att bedriva en 
effektiv verksamhet. Vår lönepolitik 
bidrar till att varje arbetsplats 
når målen för verksamheten och 
stimulerar till utvecklings- och 
förbättringsarbete. Löneprocessen 
och lönekriterierna är väl kända. Vi 
har ändamålsenlig lönespridning 
samt individuella och differentierade 
löner. Som medarbetare vet jag på 
vilka grunder min individuella lön är 
bestämd.   

Vad menar vi?
Du ska kunna leva på din lön när 
du är anställd i Katrineholms 
kommun. Alla medarbetare har 
rätt till en heltidsanställning som 
grund och har möjlighet att välja 
tjänstgöringsgrad beroende på var 
i livet man befinner sig. 
Katrineholms kommun tillämpar 
individuell lönesättning. Vad 

som styr lönenivå är befattning, 
erfarenhet, utbildning, marknad 
och den egna prestationen. 
Varje medarbetares arbetsinsats 
och bidrag till verksamheten är 
viktig och därför vill vi att de som 
verkligen gör skillnad ska belönas. 

Hur gör vi?
Ledare och medarbetare har 
återkommande dialog om lön och 
prestation. De kommer överens 
om individuella mål som bidrar 
till verksamhetens utveckling, 
följer upp och stämmer av så att 
koppling mellan prestation och lön 
blir tydlig.  

Förmåner 
Katrineholms kommun erbjuder 
en mängd olika förmåner, 
bland annat tjänstepension, 
pensionsväxling, semesterväxling, 
friskvårdsbidrag och möjlighet att 
påverka sin arbetstid. Kommunens 
satsning på förmåner är ett sätt 
att bidra till en bra balans i livet för 
dig som medarbetare.

Katrineholms kommuns lönepolitik genomsyras av 
jämställdhet, jämlikhet och transparens.

Verktyg 
• Löneprocess
• Lönestrategi inkl.

handlingsplan
• Lönekriterier med

bedömningsmall
• Lönespann
• Lönepolicy
• (Alla finns i chefshandboken

avsnitt: Lönebildning)
• APT material
• Länk till alla förmåner, finns på

Katrineholm.se

Lön & förmåner
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Lönesättning  
Ny individuell lön bestäms vid tre tillfällen: 

• Vid nyanställning sätts lön utifrån
arbetsuppgifter och en bedömning av
erfarenhet, kompetens, efterfrågan på
arbetsmarknaden samt den önskade
lönestrukturen.

• Vid löneöversyn sätts lön utifrån
arbetsuppgifter, lönestruktur, individuell
prestation, måluppfyllnad samt en
helhetsvärdering av hur lönekriterierna
uppfylls.

• Vid förändrad tjänst/funktion görs en
bedömning ifall det är befogat att justera
lönen.

Löneöversyn  
För att du som medarbetare ska kunna 
påverka din egen lönenivå är det viktigt 
att veta på vilka grunder lönen bestäms. 
Alla har rätt till ett lönegrundande och ett 
lönesättande samtal inför löneöversyn. 
Lönesamtalen sker mellan närmaste chef 
och medarbetare och utgår från våra 
gemensamma lönekriterier: 

• Flexibilitet och kompetens

• Ansvarstagande

• Servicekänsla

• Prestation

Bild: Nattanan Kanchanaprat



katrineholm.se

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl 8–17)
katrineholm.se

Läge för liv & lust
Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för 
lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det 
vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – 
rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.



Delegationsbeslut tagna på nämndens vägnar 
under perioden 2019-12-20– 2020-02-18

Vuxenutbildning
Antal Anmärkning

Antagning av elever

Beslut om ta emot elev till grundläggande 
vuxenutbildning

175

Beslut om mottagande och antagning av 
elev till gymnasial vuxenutbildning

539

Beslut om mottagande och antagning av 
elev till särskild utbildning för vuxna

14

Beslut om mottagande av elev till svenska 
för invandrare

565

Sökande från/till annan kommun

Mottagande av behörig sökande på 
gymnasial nivå från annan kommun, om 
hemkommunen åtagit att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning

0

Mottagande av sökande till särskild 
utbildning för vuxna från annan kommun, 
om hemkommunen åtagit att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning

0

Yttrande till annan huvudman om den 
sökande uppfyller villkoren att delta i 
grundläggande vuxenutbildning, i de fall en 
ansökan till vuxenutbildning på 
grundläggande nivå avser utbildning som 
anordnas av annan huvudman

0

Yttrande till annan huvudman om 
kommunen åtar sig att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning, i 
de fall en ansökan till vuxenutbildning på 
gymnasial nivå avser utbildning som 
anordnas av annan huvudman

0
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Antal Anmärkning

Yttrande till annan huvudman om 
kommunen åtar sig att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning, i 
de fall en ansökan till särskild utbildning 
för vuxna avser utbildning som anordnas 
av annan huvudman

7

Studiestartsstöd

Beslut om sökande tillhör målgruppen för 
studiestartsstöd 

0

Upphörande och återupptagande av 
studier

Besluta om att utbildningen ska upphöra 
om elev saknar förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen eller annars 
inte gör tillfredsställande framsteg

(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, 
särskild utbildning för vuxna)

8

Beslut om att låta elev återuppta studier på 
grund av att särskilda skäl föreligger. 
Gäller de fall där beslut tidigare fattats att 
utbildningen ska upphöra för elev som 
saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen eller annars inte gör 
tillfredsställande framsteg.

(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, 
särskild utbildning för vuxna)
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Viadidaktnämnden

Meddelanden
Förvaltningens förslag till 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.

Emma Fälth
Utredare
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