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Plats och tid  KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm, kl 09:00 – 11:15 
 

Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Marion Ståhl (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 
2:e vice ordförande, Annika Wågenberg (S), Ingrid Westman (M), John-Erik Nyman (L), 
Monica Granström (S), Linus Larsson (MP) (§§ 1- 3), Anders Lundström (VTL) 

 

Beslutande 
ersättare Christina Simonsen (S), Anna Åteg (S) (§§ 4-10), Christer Nodemar (M)  

 

Ersättare  Zeynab Fidhin (S), Ami Rooth (MP), Kaisa Komulainen-Nilsson (S), Tiina Rokka (V), 
Monica Andersson (C) 

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Emma Fälth, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, controller Anders 

Jansson, ekonom Julia Eklöf, rektor Birgitta Åberg Andersson, områdeschef Kristina Ljung 

 

Utses att justera Thomas Selig och Marion Ståhl 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2018-03-01 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §1 - §10 
Emma Fälth 

Ordförande ………………………………… 
 Gunilla Magnusson  

Justerande ………………………………… 
Thomas Selig 

………………………………… 
Marion Ståhl 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Viadidaktnämnden  Paragrafer §1 - §10 
 

Sammanträdes  
datum 2018-02-20 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-03-01 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-03-23 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Viadidakt Katrineholm  
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 1 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
___________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 2 

TEMA - Högre studier  
Handläggare Lena Rosenberg informerar om hur Viadidakt arbetar med högre 
utbildning, vilken strategi som det arbetas efter och vilka andra aktörer Viadidakt 
samarbetar med. 
 
Bland annat startar två utbildningar från Karlstad universitet i Katrineholm, tre YH-
utbildningar är sökbara hösten 2018 på Campus Viadidakt, en YH-utbildning har 
LIA-platser i Katrineholm.  
Idag har 148 studerande passerkort till Campus Viadidakt vilket är en ökning med 50 
procent från i höstas.  
 
Viadidakt kommer även att anordna en mässa för eftergymnasiala studier 22 mars 
klockan 10:00 till 18:00 på Safiren i Katrineholm. Mässan är en mötesplats för 
personer som vill eller bara är nyfikna på att studera vidare. Här får besökaren träffa 
högskolor, universitet och yrkeshögskolor som berättar om vilka utbildningar de 
erbjuder, hur det är att vara student och mycket mer. 
 
Viadidakts vägledare kommer också att vara på plats för att svara på frågor om 
behörigheter och eftergymnasiala studier. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnusson (S), John- Erik Nyman (L), 
Annika Wågenberg (S) och Anders Lundström (VLT). 
___________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 3 

Verksamhetsinformation  
Jennie Lind, utredare på samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om uppdraget 
till Viadidaktnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt 
arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare där hon 
är projektledare.  
 
Arbetet kommer att utmynna i ett antal åtgärder som ska leda till att ökad övergång 
från försörjningsstöd till egen försörjning samt minskad tid med försörjningsstöd för 
deltagare som är aktuella för arbetsmarknasinsatser. En kartläggning ska göras över 
målgruppens behov, modell för statistisk uppföljning och utvärdering, översyn av 
befintliga insatser och samverkan både internt och externt inom kommunen. 
 
Uppdraget ska återrapporteras i kommunstyrelsen i september 2018. 
 
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt informerar om att arbetet med 
samverkansavtalet med Vingåker fortsätter. Nästa steg är att påbörja ett gemensamt 
reglemente och avtal. Det arbetet leds av kommunledningsförvaltningen i 
Katrineholm, Viadidakt är behjälplig med underlag vid behov. 
 
Vidare informerar hon om kommande verksamhetsförändringar. 
 
Rektor Birgitta Åberg Andersson informerar att forskaren Susanne Severinsson, från 
Linköpings universitet, har varit på studiebesök med anledning av Elevhälsan för 
vuxna som presenterats tidigare.  
 
Hon informerar vidare bland annat om att fler får arbete vilket leder till att 
distansstudierna ökar och att behov finns av fler kvällskurser. 
 
När det gäller SFI står 40 personer i kö i dagsläget. 636 elever läser SFI varav 45 
elever läser i Vingåker. I mars kommer kurser på A-nivå att starta i Vingåker. 
 
Idag har Viadidakt två kvällskurser inom SFI, men behov finns av fler. 
 
Områdeschef Kristina Ljung informerar bland annat om den nya verksamheten 
Bytestorget vilket är en ny funktion där alla kommunens verksamheter ges möjlighet 
att lämna in inventarier till Viadidakt såsom möbler och kontorsutrustning. Detta för 
att utannonseras och återanvändas av en annan verksamhet. Bytestorget ska underlätta 
för kommunens verksamheter att byta möbler och annan utrustning med varandra för 
att återbruka och värna om miljön. 
 
Hon informerar vidare att de satsar på en nystart av språkcafét och att de kommer att 
vara en aktör i sommarens uppsättning Kvinnorna och Staden genom att bidra med 
kostymer och scen. 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Anders Lundström (VTL), Annika Wågenberg 
(S), Marion Ståhl (S), Thomas Selig (V), Gunilla Magnusson (S) och John-Erik 
Nyman (L). 
___________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 4 

Viadidaktnämndens årsredovisning 2017  (VIAN/2018:4)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2017 och överlämnar den 
till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner. 
 
Viadidaktnämnden begär att 250 tusen kronor av investeringsbudgeten ombudgeteras 
till år 2018, enligt bilaga 2 "Begäran om ombudgetering av investeringsmedel" i 
årsredovisningen.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidakt har upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
Viadidaktnämnden redovisar ett bokföringsmässigt överskott på totalt 2 837 tusen 
kronor. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2018-02-13 
• Årsredovisning 2017 Viadidaktnämnden 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig John-Erik Nyman (L), Thomas 
Selig (V), Anders Lundström (VTL), Gunilla Magnusson (S), Tiina Rokka (V), 
Marion Ståhl (S), Monica Granström (S) och Anna Åteg (S). 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommun 
Akt 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 5 

Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2017  
(VIAN/2018:7)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2017 
och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla 
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska 
risken för fel.  
Viadidaktnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 februari 2017 
internkontrollplan för det egna ansvarsområdet under 2017. Enligt kommunens 
reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med 
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer. 
Resultatet av genomförda kontroller har varierat, i huvudsak har dock inga större 
avvikelser eller felaktigheter påträffats. Det ska dock samtidigt noteras att det alltjämt 
finns utvecklings- och förbättringsområden. 
I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna. I 
förekommande fall framgår också vilka åtgärder Viadidakt vidtagit eller planerat för 
att hantera de brister som framkommit. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2018-02-13 
• Internkontrollrapport Viadidaktnämnden 2017 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Marion Ståhl (S) och Gunilla 
Magnusson (S). 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Revisorer 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 6 

Internkontrollplan för Viadidaktnämnden 2018  
(VIAN/2018:8)  
Vididaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom sitt eget verksamhetsamhetsområde. Den interna kontrollen 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 verksamheten och därmed minska risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel.  
 
Viadidakt har med utgångspunkt från resultatet av 2017 års internkontrollarbete och 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys upprättat ett förslag till internkontrollplan 
för 2018. I planen fastställs bland annat vilka kontroller som ska genomföras under 
året och vem som ska utföra respektive kontroll. Internkontrollplanen innehåller både 
ekonomiska kontroller och verksamhetskontroller. Rapportering av genomförda 
kontroller kommer att ske senast i samband med Viadidaktnämndens årsredovisning 
2018. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2018-02-13 
• Internkontrollplan Viadidaktnämnden 2018 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 7 

Överenskommelse om fördjupad samverkan avseende 
nyanländas etablering på arbetsmarknaden  
(VIAN/2015:24)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att godkänna den lokala överenskommelsen om fördjupad 
samverkan med Arbetsförmedlingen för att främja nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen har utarbetats i syfte 
att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden i Katrineholm och Vingåker. 
Utarbetandet av överenskommelsen har finansierats genom särskilt riktade statsbidrag 
från Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Överenskommelsen omfattar 
bland annat en samverkan kring lokala jobbspår. Den långsiktiga målsättningen för 
den gemensamma överenskommelsen är att nyanländas etableringstid ska kortas till 
två år. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2018-02-13 
• Överenskommelse om fördjupad samverkan avseende nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden 
• Bilaga 1: Beskrivning av lokal samverkansmodell för nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden 
• Bilaga 2: Arbetsförmedlingens prognos hösten 2017 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Anna 
Åteg (S), Ami Rooth (MP), Marion Ståhl (S) och Anders Lundström (VTL).  
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 8 

Yttrande över remiss Förslag till 
kompetensförsörjningsplan  (VIAN/2018:5)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till övergripande 
kompetensförsörjningsplan för Katrineholms kommun. Förslaget har remitterats till 
samtliga nämnder för att ge dessa en möjlighet att yttra sig. Svar på remissen ska ha 
inkommit senast den 16 mars 2018. 
 
I kompetensförsörjningsplanen ges en övergripande bild av Katrineholms kommuns 
rekryteringsbehov under kommande år. Dokumentet innehåller även en handlingsplan 
för kompetensförsörjning utifrån områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och 
avsluta.  
 
Viadidakt är positivt inställd till inriktningen i den remitterade planen och tillstyrker 
förslaget.  
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad2018-02-14 
• Förslag övergripande kompetensförsörjningsplan 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S). 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 9 

Anmälan av delegationsbeslut  (VIAN/2018:2)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden 
2017-12-06 – 2018-02-14. Redovisningen bifogades sammanträdeshandlingarna.  
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

VIADIDAKTNÄMNDEN  2018-02-20   12 
 
§ 10 

Meddelanden Viadidaktnämnden 2018-02-20  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden  
2017-12-06 – 2018-02-14. Förteckning över handlingarna finns på Viadidakt, 
Bievägen 1B, Katrineholm. 
___________________ 
 
 
 

 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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