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Plats och tid Åbrogården - Stora salen, Storgatan 55 Vingåker, kl. 09:00 – 10:45 
Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Monica Granström (S) 1:e vice ordförande, Anita Johansson 

(V) 2:e vice ordförande, Lars-Erik Svensson (S), Annika Wågenberg (S), Torbjörn Jonsson (M), 
Daniel Assai (KD), Daniel Helmersson (S), Christer Nodemar (M), Ann-Marie Eriksson (SD) 

Beslutande ersättare Erika Rask (S) 

Ersättare  Bengt Eriksson (S), Christina Simonsen (S), Anders Forss (S), Ferdi Youssein (C), Björn Wahlund 
(L), Ulrika Grave (SD) 

Övriga  
deltagande Utredare Emma Fälth, tillförordnad förvaltningschef Petra Kruse, ekonom Julia Eklöf, enhetschef 

för arbetsmarknad Pelle Norén, rektor vuxnas lärande Anna-Lena Karlsson, 
verksamhetscontroller Carina Ålander 

Utses att justera Annika Wågenberg (S) och Erika Rask (S) 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle, Katrineholm, 2019-09-26 

Underskrifter

Sekreterare
……………………………………………………… 

Paragrafer §40 - §45

Emma Fälth 
Ordförande 

……………………………………………………… 

Gunilla Magnusson (S) 
Justerande 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Annika Wågenberg (S) Erika Rask (S) 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Viadidaktnämnden Paragrafer §40 - §45
Sammanträdes  
datum 2019-09-24 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-09-27 Datum för anslags 

nedtagande 2019-10-22 

Förvaringsplats av 
protokollet Kommunledningsförvaltningen Katrineholm 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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§ 40       
 

Fastställande av dagordning  
Vid dagens sammanträde väcker Daniel Assai (KD) ett ledamotsinitiativ vilket får nummer 
6 i dagordningen. I övrigt fastställs den utsända dagordningen. 
_________________ 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 41    VIAN/2019:25  000 
 

Delårsrapport 2019 - Viadidaktnämnden  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2019 och överlämnar den till 
kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner. 
 
Reservation 
Daniel Assai (KD) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt eget yrkande. Den skriftliga 
reservationen redovisas som bilaga A. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidakt har upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens delårsrapport för 2019. I 
enlighet med det uppdrag som lämnats till nämnderna ligger rapportens fokus på de 
avvikelser som inträffat under den redovisade perioden (jan-aug). Med avvikelser avses 
situationer där ekonomi och verksamhet inte utvecklats som planerat. En mer fullständig 
verksamhetsberättelse lämnas i årsredovisningen. De åtgärder förvaltningen initierat, 
vilka redovisas i rapporten, bedöms vara tillräckliga för att hantera de avvikelser som 
inträffat. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2019-09-09 
• Delårsrapport 2019 Viadidaktnämnden 
 
Föredragning 
Under föredragningen av ärendet närvarar Vingåkers kommundirektör Ralf Hedin, 
kommunstyrelsens ordförande i Vingåker Anneli Bengtsson, oppositionsråd i Vingåker 
Charlotte Prennfors samt Vingåkers kommuns personalchef Mattias Gustafsson. 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Ann-Marie 
Eriksson (SD), Daniel Assai (KD), Björn Wahlund (L) samt tillförordnad förvaltningschef 
Petra Kruse, enhetschef Pelle Norén, rektor Anna-Lena Karlsson och ekonom Julia Eklöf. 
 
Yrkanden 
Daniel Assai (KD) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av avvikelserapport 
samt ekonomisk redovisning av avvikelser. 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som hon 
avser att ställa vilken godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan 
förvaltningens förslag till beslut mot Daniel Assais (KD) återremissyrkande och finner att 
nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner 
Akt  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 42    VIAN/2019:26  000 
 

Sammanträdesdagar för Viadidaktnämnden 2020  
Viadidaktnämndens beslut 
1. Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar för 

2020. 
2. Viadidaktnämnden beslutar att nämndsammanträdena ska vara öppna för 

allmänheten med undantag för individärenden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En sammanträdesplan för 2020 har tagits fram och ser ut enligt följande: 

Månad Tisdagar kl. 09:00 
följande datum 

Sammanträdeslokal 

Februari 25 
( Obs! Start kl 13:00) 

Åbrogården, Vingåker 

April 21 KTS-salen, Katrineholm 
Juni 9 KTS-salen, Katrineholm 

Augusti 25 KTS-salen, Katrineholm 
September 22 Åbrogården, Vingåker 
December 8 KTS-salen, Katrineholm 

 
Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vingåkers kommun 
Kommunledningsförvaltningen i Katrineholm  
Akt 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 43       
 

Ledamotsinitiativ  
Daniel Assai (KD) har inlämnat ett ledamotsinitiativ angående ekonomi –och resursfrågor 
enligt bilaga B. 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S). 
 
Förslag och yrkande 
Ordförande Gunilla Magnusson (S) yrkar att ärendet överlämnas till förvaltningen för 
beredning.  
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som hon 
avser att ställa vilken godkänns av Viadidaktnämnden. I enlighet med detta ställer hon 
sedan proposition på ordförandens förslag till beslut. Hon finner att Viadidaktnämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Viadidakt 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 44    VIAN/2019:8  002 
 

Redovisning av delegationsbeslut  
Viadidaktnämnden lägger de redovisade delegationsbesluten till handlingarna. 
_________________ 
 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 45    VIAN/2019:9  000 
 

Meddelanden  
Viadidaktnämnden lägger de redovisade meddelandena till handlingarna. 
_________________ 
 
 
 
 
 

 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Daniel Assai 
daniel.assai@katrineholm.se 

daniel.assai@kristdemokraterna.se 

+46 8 519 70 777  +46 76 188 33 47 

Katrineholm den 24 september 2019 

Till: Viadidaktnämnden. 
Ämne: Reservation gällande beslut i ärende §4 (Delårsrapport 2019). 
Nämndsammanträde: 2019-09-24.  

Vi kristdemokrater anser att den ekonomiska redovisningen samt riskanalysen i 

delårsrapporten är bristfälliga. Under sommaren har förvaltningen informerat nämnden om 

bland annat minskade intäkter som har påverkat/påverkar verksamheten. Det har 

varit väldigt knapphändig information om detta, och det saknas ekonomisk redovisning 

gällande detta i delårsrapporten. 

Efter kristdemokraternas initiativ har vi fått fram bland annat att bidraget från 

migrationsverket till Viadidakt har minskat med minst 500 tkr per månad. Vi anser att 

minskningen av intäkter skall redovisas i delårsrapporten för att delge fullmäktige. 

Det saknas även avvikelserapport samt ekonomisk redovisning av avvikelse i de prognoser 

som presenterades i samband med fastställande av rambudgeten i fullmäktige den 19 

november 2018. Jag tog upp ett konkret exempel där prognoser för antal elever på SFI 

beräknades vara 550 elever, men i själva verket har varit över 600 elever per månad. Även 

andra prognoser har slagit fel, och har medfört kostnader som påverkar resultatet. 

Vi Kristdemokrater anser att dessa avvikelser samt ekonomisk redovisning av underskottet 

skall redovisas i delårsrapporten för att detta ska komma till kommunfullmäktiges 

kännedom.  Med anledning av detta yrkade vi Kristdemokrater att återremitera 

delårsrapporten till förvaltningen. 

Nämnden avslog Kristdemokraternas yrkande på återremiss. 

Därför undertecknad reserverar jag mig till förmån för kristdemokraternas yrkande gällande 

ärende §4 (Delårsrapport 2019).  

  Daniel Assai (KD) 

Bilaga A
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Daniel Assai 
daniel.assai@katrineholm.se 

daniel.assai@kristdemokraterna.se 

+46 8 519 70 777  +46 76 188 33 47 

Katrineholm den 20 september 2019 

Till: Viadidaktnämnden  
Ämne: Begäran om information samt svar på frågor. 
Hänvisning: Arbetsmarknad samt vuxen utbildningen. 

Vi kristdemokrater sa nej till besparing samt åtgärdsplan som beslutades under 

nämndsammanträdet den 16 april 2019 av den styrande majoriteten (S och M) med stöd av 

vänsterpartiet.  

Besparing samt åtgärdsplan på 7 350 tkr förklarades enligt följande: 

- Sparkrav från Katrineholms kommun på 1 050 tkr 

- Prognos på Vuxnas lärande med ett underskott på 2 800 tkr  

- Minskade statsbidrag för Lärcentrum på 3,5 miljoner kronor 

Jag har under flera möten med förvaltningen samt företrädare för den styrande majoriteten 

beskrivit min oro över brister inom verksamheten som i stor del beror på resursbrist.   

Kommunen står inför stora utmaningar som är av direkt relevans för dess framtid och att i 

det läget valde den styrande majoriteten med stöd av vänsterpartiet att dra ner på personal 

och utbildningar i en redan underfinansierad verksamhet är inte försvarbart. 

Den styrande majoriteten (S och M) med stöd av vänsterpartiet ansåg då att KDs oro var 

obefogad och trots besparingar kommer nämnden att uppnå uppsatta mål för 

verksamheten. 

Nu efter bara fyra månader har förvaltningen i sin internrapport konstaterat att besparingar 

samt minskade intäkter kan påverka verksamhetens förutsättningar att uppnå målen. 

I åratal har majoriteten fört en arbetsmarknadspolitik som har resulterat i bidragsberoende 

samt hög arbetslöshet i gemförelse med riksgenomsnittet. 

Nämndens verksamheter är underbudgeterade. 

Bilaga B
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Daniel Assai 
daniel.assai@katrineholm.se 

daniel.assai@kristdemokraterna.se 

+46 8 519 70 777  +46 76 188 33 47 

Hittills har Kommunens arbetsmarknadsinsatser resulterat i att enbart ca 2 av 10 har fått ett 

osubventionerat arbete efter insatser. Detta har kostat/kostar kommunmedborgarna 

miljontals kronor. 

Trots upprepade påpekanden har den styrande majoriteten och vänsterpartiet inte kommit 

med konkreta förslag för att uppnå ett acceptabelt resultat.  

Situationen inom SFI har inte förbättras heller. 

SFI har misslyckats med att uppnå ett rimligt resultat och detta har bidragit till att färre kan 

ta ett arbete eftersom de saknar språkkunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar. 

I början av året föreslog jag riktade insatser med bland annat full finansiering av SFI 

verksamheten i enlighet med förvaltningens önskemål. Detta avslogs direkt av den styrande 

majoriteten (S och M) med stöd av vänsterpartiet och vänsterpartiet.  

Nu med facit i hand har vi större utmaningar och läget har förvärrats på grund av den 

styrande majoriteten (S och M) med stöd av vänsterpartiets politik i nämnden. 

För att kunna föreslå konkreta åtgärder vill jag ha svar på följande frågor. 

1- Vilka resurser behöver förvaltningen få för att resultatet på språkkunskaper hos SFI 

ska uppnå till 80%. 

2- Vilka resurser behöver förvaltningen få för att 8 av 10 (istället för 2 av 10) skulle få ett 

osubventionerat arbete efter arbetsmarknadsinsatser. 

3- Detaljerad redogörelse av minskade intäkter för 2019. 

4- Underlag till förvaltningens prognos av antal deltagande på SFI inför 2020 och 

förklaring till avvikelse i prognosen för 2020 som presenterades på 

nämndsammanträde den 27 augusti 2019.   

 

 

           Daniel Assai (KD) 
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