
PROTOKOLL 
VIADIDAKTNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-08-26 Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, klockan 09:00 -10:30 
Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Monica Granström (S) 1:e vice ordförande, Anita 

Johansson (V) 2:e vice ordförande, Bengt Eriksson (S), Torbjörn Jonsson (M), Dag Dunås (KD), 
Glenn Christensen (S), Daniel Helmersson (S), Christer Nodemar (-).

Beslutande ersättare Christina Simonsen (S), Anders Larsson (M)

Ersättare Anders Forss (S), Stefan Blomkvist (S), Ferdi Youssein (C), Björn Wahlund (L), Anna Åteg (S), 
Erika Rask (S).

Övriga deltagande Förvaltningschef Sara Alexandersson, utredare Axel Stenbeck

Ordförande: Gunilla Magnusson (S)

Sekreterare: Axel Stenbeck

Utsedd justerare: Monica Granström (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Torbjörn Jonsson (M)

Justeringens plats 
och tid

Paragrafer §28-  §32

Datum för anslags uppsättande 2021-09-03 Datum för anslags nedtagande 2021-09-27

Förvaringsplats av protokollet

Viadidakt

Utdragsbestyrkande
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§ 28   

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Sara Alexandersson presenterar aktuell verksamhetsinformation enligt 
nedan.

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten har under sommaren ansvarat för att ge praktikplatser till 
feriearbetarna.

I Katrineholm och Vingåker har över 500 ungdomar blivit tilldelade feriearbete under 
totalt 9 veckor.

Med hjälp av statliga medel har enheten gjort en satsning på ungdomsjobb som riktar in 
sig på ungdomar som bland annat hoppat av gymnasieutbildning. De planeras att pågå 
fram till december. Bland annat har de hjälpt service- och teknikförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att röja invasiva arter.

Vuxnas lärande
Skolorna har förberett för en smittsäker återgång för de med störst behov av 
platsbaserad undervisning. 

SFI har varit öppet hela sommaren med undantag för två veckor.

Gymnasie- och grundkurser har pågått över sommaren på distans.

Cafet i röda huset hålls fortfarande stängt. 

Man har en dialog med Region Sörmland om vaccination på plats för att öka 
vaccinationsgraden.

Förutom omstart på flera högskoleutbildningar har man även startat upp nya 
utbildningar i samarbete med Linköpings Universitet.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Anita Johansson (V) samt 
förvaltningschef Sara Alexandersson.
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§ 29 VIAN/2021:23  000

Viadidaktnämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2022 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden antar upprättat förslag till underlag för övergripande plan med 
budget 2022 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Reservationer
Anita Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Dag Dunås (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Sammanfattning av ärendet
I april 2021 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om Planeringsdirektiv 
2022 med plan för 2023-2024. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast den 31 
augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av 
övergripande plan med budget 2022.

Övergripande plan med budget ska enligt styrsystemet i Katrineholms kommun 
behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställas av kommunfullmäktige i 
november.

Viadidakt har med utgångspunkt från planeringsdirektivet upprättat ett förslag till 
viadidaktnämndens underlag till kommunfullmäktiges övergripande plan med budget 
2022. Viadidakt noterar samtidigt att det även i det fortsatta planeringsarbetet finns ett 
tydligt behov av att aktivt följa den politiska utvecklingen nationellt. Detta utifrån en 
allmän osäkerhet om hur upplösningen av januariavtalet kommer att påverka såväl 
nästa års statsbudget som pågående reformer. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidaktnämnden,2021-08-09

 Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget 2022

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), 
Torbjörn Jonsson (M), Glenn Christensen (S), Björn Wahlund (L), Anita 
Johansson (V) samt förvaltningschef Sara Alexandersson.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, Akten
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§ 30 VIAN/2021:29  000

Yttrande över remiss om revidering av Arkivreglemente 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar 
det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av kommunens 
Arkivreglemente. Det reviderade förslaget har sänts på remiss till samtliga nämnder.

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2018 att teckna en avsiktsförklaring om 
medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera, som erbjuder digital slutförvaring av 
handlingar. Sydarkiveras förbundsordning antogs av kommunfullmäktige i januari 2020. 
Kommun-ledningsförvaltningen har under det senaste året, tillsammans med 
representanter från samtliga förvaltningar, arbetat med framtagande av en 
informationshanteringsplan (tidigare dokumenthanteringsplan) som bygger på en mall 
från Sydarkivera.

Förslaget i denna remiss är att ändra arkivreglementet till att kommunstyrelsen blir 
ansvarig för en kommunövergripande informationshanteringsplan istället för att 
ansvaret, som idag, delas upp mellan nämnderna och överförmyndaren. Genom 
förslaget ligger ansvaret och hanteringen av informationen fortsatt kvar på respektive 
förvaltning, medan det juridiska ansvaret att fatta gallringsbeslut och godkänna 
informationshanteringsplanen flyttas till kommunstyrelsen.

Viadidakts bedömning är att arkivfrågornas komplexitet, de ökande 
informationsmängderna och den tekniska utvecklingen gör det angeläget att samverka 
mer inom kommunen. Mot den bakgrunden är förslaget till revidering av 
Arkivreglementet positivt, då det kan bidra till en mer likartad hantering av kommunens 
information. Viadidakt tillstyrker därmed förslaget.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidaktnämnden, 2021-06-21

 Förslag till revidering av Arkivreglemente

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S) 
samt utredare Axel Stenbeck.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen, Akten
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§ 31   

Anmälan av delegationsbelut 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

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

2021-05-29 – 2021-08-11. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna.
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§ 32   

Meddelanden 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden

2021-06-01 – 2021-08-17 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: TORBJÖRN JONSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _057378e7742b2617a2539c0c715c8cf6ee
DATUM & TID: 2021-09-02 12:45:47 +02:00

NAMN: GUNILLA MAGNUSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05f0870cff9e0a985d3e02b0ba20fb3951
DATUM & TID: 2021-09-02 12:56:04 +02:00

NAMN: MONICA GRANSTRÖM
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _093770907b182b73fc89df5c6f67123848
DATUM & TID: 2021-09-02 13:20:37 +02:00
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NAMN: Axel Erik Stenbeck
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07fad6a12953ce664038ce491644fc40f2
DATUM & TID: 2021-09-02 13:20:38 +02:00
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