
PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN

Datum, plats och tid 2022-12-12 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 17:00 – 17.10
Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger Fredriksson 

(C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Mica 
Vemic (SD), Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S)

Beslutande ersättare Gunnar Ljungqvist (S), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Christoffer Öqvist (M), 

Ersättare Helena Gärtner (M)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunstyrelsens sekreterare), 
registrator Karin Österman Sundell

Ordförande: Johan Söderberg (S)

Utsedd justerare: Mica Vemic (SD)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-12-12

Paragrafer § 174-  § 176

Datum för anslags uppsättande 2022-12-12 Datum för anslags nedtagande 2023-01-04

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§ 174 Fastställande av dagordning

§ 175 Årsarvoden

§ 176 Återremitterat ärende - Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun 
och Vingåkers kommun – samverkan i gemensam nämnd för 
vuxenutbildning och arbetsmarknad
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§ 174

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

Comfact Signature Referensnummer: 1508944



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-12-12 4 (7)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 175 KS/2022:263

Årsarvoden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och komplettera arvodesbestämmelserna 
med bilagan om årsarvode. 

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december hanteras ärende om 
revidering av arvodesbestämmelserna. Inför utskick av fullmäktiges handlingar saknas 
bilagan om fördelning och procentsatser av årsarvode. Bilagan hanteras vid ett 
extrainsatt kommunstyrelsesammanträde och biläggs arvodesbestämmelserna efter 
beslut i kommunfullmäktige.

Fördelningen och procentsatserna är framtagna av de politiska partierna och 
sammanställts av kommunledningsförvaltningen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-06

 Bilaga till arvodesbestämmelserna 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 176 KS/2022:363

Återremitterat ärende - Uppsägning av avtal mellan 
Katrineholms kommun och Vingåkers kommun – 
samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och 
arbetsmarknad 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att säga upp avtalet om samverkan i gemensam 

nämnd mellan Katrineholms kommun och Vingåkers kommun Viadidakt.
2. Kommunstyrelsen uppdras att för kommunens räkning vidta nödvändiga åtgärder 

för uppsägning av avtalet.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med ovan, att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
verksamheterna inom Viadidaktnämnden kan organiseras efter att avtalstiden med 
Vingåkers kommun är slut. Uppdraget ska ske i samråd med berörda förvaltningar. 
Uppdraget ska återrapporteras senast den 31 mars 2023. 

2. Finansieras inom kommunledningsförvaltningens ram.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) och Inger Fredriksson (C) yrkande 
reserverar sig Joha Frondelius (KD) och Inger Fredriksson (C). Den skriftliga reservationen 
redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms- och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd för vuxenutbildning 
och arbetsmarknad, Viadidakt. 

I kommunallagen 9 kap 22 § anges en gemensam nämnds uppgifter ska närmare 
preciseras i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna och regionerna. Med 
anledning av detta, tecknades ett avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt) 
som reviderades i november månad 2018. Avtalet löper tillsvidare. Om avtalet ska sägas 
upp ska detta ske skriftligen och det upphör senast 24 månader efter uppsägningen 
kommit den andra parten tillhanda. Enligt 20 § i avtalet kan parterna komma överens 
om kortare uppsägningstid. Vidare står det att vid avveckling av den gemensamma 
nämnden ska särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta 
samt angående den ekonomiska regleringen mellan parterna.

Ett förslag om att säga upp avtalet återremitterades av kommunfullmäktige 2022-11-19 § 
för komplettering av analysunderlaget.. 
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En uppsägning av avtalet medför att det politiska styret i Katrineholms kommun själva 
styr och förfogar över verksamheten då den bedrivs i egen regi. Därmed kan kommunen 
själv välja inriktning för verksamhetsområdet utan att komma överens med annan 
kommun. 

Uppsägningen medför troligen även en volymminskning med cirka 20 procent gällande 
deltagare och elever och så även för ekonomin. 

I ett nästa steg då organisering för Viadidakts verksamhetsområde beslutas kommer en 
konsekvensanalys att tas fram.

Idag är verksamheterna organiserade i en förvaltning, Viadidakt, som leds av den 
gemensamma Viadidaktnämnden. 

För att komma fram till hur verksamheterna inom dagens Viadidakt på effektivast sätt 
och med ökad måluppfyllelse kan organiseras efter avtalstiden, bör en utredning göras. 

Målsättningen med de verksamheter som bedrivs inom Viadidakt är att höja 
utbildningsnivån och öka sysselsättningen som i förlängningen leder till egen försörjning. 

Verksamheterna bör organiseras utifrån målsättningen:

-ökad sysselsättning

- att färre katrineholmare uppbär ekonomiskt bistånd

- minskat bidragsberoende

- höjd utbildningsnivå

- matchning av yrkesutbildningar till lokala och regionala behov

För att verksamheterna ska nå målsättningen och öka effektiviteten bör samarbetet 
stärkas både internt inom kommunen och externt med andra kommuner och aktörer, 
exempelvis Arbetsförmedlingen och näringslivet. Detta bör också beaktas och belysas i 
utredningen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-07

 Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i 
gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson 
(C), Johan Söderberg (S) och Gunilla Magnusson (S),

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), avslag på 
ärendet.
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Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) och Inger Fredrikssons (C) 
avslagsyrkande. Han finner att styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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Bilaga A kommunstyrelsen 2022-12-12, § 176

                                

                     

DNR KS/2022:263-1.6.3

Reservation angående återremitterat ärende – Uppsägning av avtal mellan 
Katrineholms kommun och Vingåkers kommun – samverkan i gemensam 
nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad

Ärendet återremitterades för att få ett underlag (utredning) som motiverade uppsägningen av 
avtalet.

Vi saknar fortfarande underlag som styrker anledningen till uppsägningen och även en 
konsekvensanalys. 

Mot bakgrund av detta, yrkade vi avslag till förslaget.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 12 december 2022

Inger Fredriksson, Centerpartiet Joha Frondelius, Kristdemokraterna
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