
PROTOKOLL 
VIADIDAKTNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-01-26 Stora Salen Åbrogården, Storgatan 55, Vingåker, klockan 09:00 – 10:30
Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Monica Granström (S) 1:e vice ordförande, Bengt Eriksson 

(S), Torbjörn Jonsson (M), Glenn Christensen (S), Christer Nodemar (M), Anne-Marie Eriksson 
(SD)

Beslutande ersättare Mirjana Cvrkalj (M), Ferdi Youssein (C), Björn Wahlund (L), Erika Rask (S)

Ersättare 

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth, förvaltningschef Sara Alexandersson

Ordförande: Gunilla Magnusson (S)

Sekreterare: Emma Fälth

Utsedd justerare: Monica Granström (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Björn Wahlund (L)

Justeringens plats 
och tid

2021-01-29 (Digitalt)

Paragrafer §1 - §10

Datum för anslags uppsättande: 2021-01-29 Datum för anslags nedtagande: 2021-02-23

Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 1   

Parentation 
Vid dagens sammanträde håller ordföranden Gunilla Magnusson (S) parentation över 
ledamoten Lars-Eriks Svensson (S) som avlidit sedan förra sammanträdet. Parentationen 
avslutas med en tyst minut för att hedra hans minne.
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§ 2   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§ 3   

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Sara Alexandersson presenterar aktuell verksamhetsinformation enligt 
nedan. 

Arbetsmarknadsenheten
Begränsat antal besökare på Överskottsmarknaden, café och Fritidsbanken. Runt 
verkstäderna har det bildats “bubblor” för deltagare och personal. Mer individuellt 
och i mindre grupper. 

Uppstart den 25 januari av det särskilda uppdraget att personer som uppbär 
försörjningsstöd ska ha en aktivitet.

KLARA-projektet - Två grupper, en i Vingåker en i Katrineholm med start 11 januari. 
Distans, träffar mer individuellt än i grupp. Digitala hjälpmedel. Deltagare: 9 Katrineholm, 
7 Vingåker. 

Vuxnas lärande
Alla möten sker digitalt, personal jobbar hemma i möjligaste mån, schema finns för 
bemanning av servicefunktionerna, distansstudier för de grupper där det är möjligt samt 
platsundervisning där behov och möjlighet finns. För de elever som har utmaningar 
inom det digitala kan kurser och studieplaner komma att förlängas.

Öppen ansökningsperiod - Nya rutiner kring antagningsförfarandet.

406 elever på SFI idag. Många elever som startar om SFI. Till februari är 4 elever som helt 
nya medan 50 elever i omstart.

Lärcentrumprojekt – Beviljats medel, 4 700 tkr, för ett stödteam med fyra olika 
kompetenser specifikt för de elever som läser på distans. 

LIKES och Fogelstadsprojekten har båda svårt att få deltagare vilket är en efftek av covid-
19.

Campus Viadidakt kan erbjuda teknik och studiero som studenterna inte har hemma - 
högt tryck på studieplatser
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Högskoleutbildningar:

- Ny start Grundlärare åk 4-6 ht21 med KAU. 
- Start Grundlärare i Fritidshem ht21 med LIU.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat nya utbildningsstarter:

- Byggproduktionsledare - KYH
- Solenergiprojektör - KYH
- Front End Developer- KYH
- Data Center Tekniker -Teknikhögskolan

Övriga starter: 

- Specialistundersköterska mot psykiatri
- Redovisningskonsult
- Fastighetsingenjör

Två högskoleprov planeras under våren: 13 mars och 8 maj

ESF-projektet “Kompetens inför framtiden” genomförda insatser (juni-december 2020):

- Truckutbildning: 2 deltagare inom gruppen varslade/arbetslösa
- Heta arbeten: 43 deltagare från följande företag: 

Blomberg och Stensson, SKF, Oppunda el, Oppunda svets, Elektrotjänst, Skånbeck 
bygg och Skobes Bil

- Arbetsmiljöutbildning BAM: 20 deltagare från följande företag: 
Oppunda svets, Olsons Maskinservice, Teknikservice, Blomberg och Stensson, SKF

- Entreprenadjuridik: 15 deltagare från följande företag: 
El och säkerhet, Oppunda el, Oppunda svets, Teknikservice, Vytab

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Torbjörn Jonsson (M), Monica Granström (S), Ann-
Marie Eriksson (SD) och Gunilla Magnusson (S).

Viadidaktnämnden tackar för informationerna. 
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§ 4 VIAN/2020:52  000

Viadidaktnämndens plan med budget 2021 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att fastställa Viadidaktnämndens plan med budget 2021.

Särskilt yttrande
Björn Wahlund (L) medges foga ett särkilt yttrande till protokollet vilket redovisas 
som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Viadidaktnämnden antog den 25 augusti 2020, § 32, nämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2021-2023.

Den 16 november 2020 beslutade kommunfullmäktige att fastställa övergripande plan 
med budget 2021-2023. Kommunfullmäktiges beslut innebär för Viadidaktnämnden en 
ram för 2021 om 63 896 tkr. Ramförändringen jämfört med år 2020 (64 714 tkr) består 
bland annat av tekniska justeringar, en effektivisering motsvarande utebliven 
lönekompensation för 2021 samt en effektivisering inom vuxenutbildningen. Utöver 
ramen finns det avsatta medel avseende medfinansiering av yrkesvux samt en separat 
förstärkning från Katrineholms kommun avseende aktivt försörjningsstöd. De totala 
medlen som Viadidaktnämnden tilldelats för 2021 uppgår därmed till 67 187 tkr. 

Viadidaktnämndens investeringsbudget omfattar enligt kommunfullmäktiges beslut 504 
tkr.

Viadidakt har med utgångspunkt från övergripande plan med budget, samt 
kommunplanen för 2019-2022, upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens plan med 
budget 2021.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2020-11-17

 Förslag till Viadidaktnämndens plan med budget 2021

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

Särskilt yttrande
Björn Wahlund (L) önskar foga ett särskilt yttrande till protokollet vilket nämnden 
medger. 

Beslutet skickas till: Akt 
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§ 5 VIAN/2020:9  002

Förslag till reviderad delegationsordning 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning att gälla från den 1 
januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Då särskild utbildning för vuxna upphört som en egen skolform och blivit en del av den 
kommunala vuxenutbildningen har ett behov av revidering av Viadidaktnämndens 
delegationsordning uppstått.

Efter en bredare översyn föreslås även en del andra ändringar, bland annat har några 
delegeringspunkter tillkommit gällande vuxenutbildningen i övrigt. I ett antal ärenden 
föreslås också att tidigare bestämmelser om en halvårsvis återrapportering av fattade 
delegationsbeslut ska utgå. Anmälan ska istället ske enligt praxis vid nästkommande 
sammanträde. 

I övrigt har förvaltningschefens uppdrag att fullgöra funktionen som skolchef enligt 
skollagen förtydligats. Vidare föreslås en strykning av delegeringspunkten om att tillse 
att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och kränkande 
behandling inom vuxenutbildningen. Detta då beslutanderätten, utifrån 
kommunallagens bestämmelser, kan anses vara förbehållet nämnden. 

Därutöver har en del övriga förtydliganden av redaktionell karaktär inarbetats i förslaget, 
som också lagts in i Katrineholms kommuns mall för delegationsordningar. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidaktnämnden, 2020-11-18

 Förslag till reviderad delegationsordning för Viadidaktnämnden

Beslutet skickas till:

Akt
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§ 6 VIAN/2021:3  000

Plan för systematiskt kvalitetsarbete inom vuxnas 
lärande 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden antar förslaget till reviderad plan för systematiskt kvalitetsarbete 
inom vuxnas lärande att gälla tillsvidare.

Sammanfattning av ärendet
Skollagen anger att varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt 
ska följa upp verksamheten, analysera resultaten samt planera och utveckla 
utbildningen. Viadidaktnämnden antog därför under hösten 2016 en plan för det 
systematiska kvalitetsarbetet inom vuxnas lärande (VIAN 2016-11-14, § 45).

Planen har varit föremål för översyn och bland annat kompletterats med den nya 
lydelsen av skollagens övergripande mål för vuxenutbildningen som trädde i kraft under 
2020. Vidare har ett antal förändringar skett i syfte att skapa en större flexibilitet kring 
tidplan och ordningsföljd för genomförandet av de moment som ingår i arbetet. En del 
förtydliganden av redaktionell karaktär har också inarbetats i förslaget. 

Planens innehåll ska aktualitetsprövas årligen och revideras vid behov. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidaktnämnden, 2021-01-13

 Förslag till Plan för systematiskt kvalitetsarbete inom vuxnas lärande

 Plan för systematiskt kvalitetsarbete inom vuxnas lärande, VIAN 
2016-11-14, § 45

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

Beslutet skickas till

Akt
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§ 7 VIAN/2021:1  000

Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i 
kommunen 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden tillstyrker det remitterade förslaget avseende användning av 
amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen, men hänskjuter ärendet till 
kommunfullmäktige för avgörande då beslutet är av principiell karaktär.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till ställningstagande avseende 
användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen. Ärendet har sänts på 
remiss till samtliga nämnder. Nämndernas yttranden ska vara 
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 6 februari.

Bakgrunden till ärendet är att EU-domstolen slagit fast att ”Privacy Shield”, ett avtal 
mellan EU och USA, inte ger ett tillräckligt skydd enligt GDPR för att överföra 
personuppgifter till USA eller amerikanska företag. Detta gör att det finns ett behov för 
kommunen av att ta ställning beträffande den fortsatta användningen av olika IT-
tjänster. Kommunen använder idag framförallt amerikanska företag som leverantörer 
eller underleverantörer när det gäller så kallade molntjänster. 

I ärendet konstateras bland annat att det finns få alternativ till molntjänster om 
kommunen ska vara tillgänglig digitalt. Kommunledningsförvaltningens bedömning är 
att kommunfullmäktige bör besluta att kommunen ska fortsätta att använda de tjänster 
man bedömer som nödvändiga för verksamheten i nuläget, under förutsättning att de 
inte behandlar sekretessbelagda uppgifter. Kommunledningsförvaltningen ser även att 
kommunfullmäktige bör uppdra till samtliga nämnder att inventera aktuella tjänster som 
berörs, analysera risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för 
tjänsterna samt föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Därutöver föreslås 
att kommunstyrelsen ges ett samordnande uppdrag med att fortsätta följa frågan och 
vara beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen kommer med 
vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.

Utifrån de överväganden som redovisas i ärendet är Viadidakts bedömning att 
Viadidaktnämnden som personuppgiftsansvarig bör besluta att ställa sig bakom 
kommunledningsförvaltningens förslag, men att frågan hänskjuts till 
kommunfullmäktige för beslut då ärendet är av principiell karaktär. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidaktnämnden, 2021-01-13

 Kommunledningsförvaltningens skrivelse Användning av amerikanska 
personuppgiftsbiträden i kommunen
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Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och Björn 
Wahlund (L).

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akt
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§ 8 VIAN/2021:6  000

Extra sammanträde för Viadidaktnämnden 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att nämnden sammanträder den 16 februari med start 
klockan 09:00.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Katrineholms kommun har ändrat tiden för färdigställande av 
årsredovisning 2020 föreslås Viadidaktnämnden ha ett extra sammanträde den 16 
februari 2021 med start klockan 09:00. 

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Monica Granström (S) 
och Gunilla Magnusson (S). 

Beslutet skickas till:

Förtroendevalda i Viadidaktnämnden

Akt
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§ 9   

Anmälan av delegationsbeslut 
Viadidaktnämndens beslut

Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

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

2020-09-15 – 2021-01-12. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna.
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§ 10   

Meddelanden 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden

2020-09-16 – 2021-01-19 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.
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Katrineholm 2021-01-26 

Särskilt yttrande avseende 
majoritetens budgetbeslut för 
2021.
Viadidakts verksamhet är själva grunden i kommunens arbete med att få människor ur 
arbetslöshet och in i egen försörjning. Något som är bra för individen, möjligheterna att 
skapa sin egen framtid ökar och bra för kommunen då behovet av försörjningsstöd minskar. 

Som liberal ersättare i Viadidaktnämnden lämnar jag följande särskilda yttrande över 
beslutet att godkänna nämndens budget för 2021. 

Jag är kritisk till budgetens totala brist på, för oss i nämnden, mätbara och begripliga mål. 
Det vill säga att det är omöjligt att se en förbättrad måluppfyllelse med anledning av tillförda 
medel inte heller framgår det vilken påverkan en rationalisering har på verksamhetens 
måluppfyllelse. 

Utöver detta är vissa av de av målformuleringar som återfinns i budgeten inte påverkbara 
eller mätbara för nämnden. Exempelvis målet ”Ökad övergång från försörjningsstöd till egen 
försörjning SOCN, VIAN”. Försörjningsstöd är något som hanteras av Socialnämnden och är 
inte uppföljningsbart av Viadidakt och begreppet egen försörjning är inte definierat. Är det 
senare helt egen försörjning, bidragsjobb eller? 

Björn Wahlund 
Liberalerna 

Bilaga A - VIAN 2021-01-26 § 4
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