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Plats och tid  Åbrogården, Vingåker, klockan 09:00-12:30 
 

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), Daniel 
Assai (KD), Daniel Helmersson (S), Christer Nodemar (M), Anne-Marie Eriksson (SD) 
 

 

Beslutande 
ersättare Bengt Eriksson (S), Iyad Raid (S)  

 
 

Ersättare  Anders Forss (S), Ferdi Youssein (C), Björn Wahlund (L), Erika Rask (S), Ulrika Grave 
(SD) 

 

Övriga  
deltagande  Axel Stenbeck, utredare, Petra Kruse, tf. förvaltningschef, Carina Ålander, 

verksamhetscontroller Pelle Noren, chef arbetsmarknadsenheten, Rikard Drakenlord, rektor 
vuxnas lärande, Netta Strandstoft, verksamhetsstrateg, Sari Eriksson, kommundirektör 
Katrineholm, Bo Sävhammar (KD) ledamot socialnämnden Vingåker, Robert Skoglund (S), 
ord. Socialnämnden Vingåker, Ralf Hedin, kommundirektör Vingåker, Mattias Gustavsson 
personalchef Vingåker, Staffan Källström, KFAB, Anna-Lena Karlsson, rektor vuxnas 
lärande 

 

Utses att justera Monica Granström (S), Anita Johansson (V) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle, Katrineholm, 2019-04-26 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §14 - §22 
Axel Stenbeck 

Ordförande ………………………………… 
 Gunilla Magnusson (S) 
Justerande ………………………………… 

Monica Granström (S) 
………………………………… 
Anita Johansson (V) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Viadidaktnämnden  Paragrafer §14 - §22 
 

Sammanträdes  
datum 2019-04-16 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2019-04-29 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2019-05-22 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Viadidakt, Katrineholm 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 14 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkänns och fastställs. 
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§ 15 

Kvalitétsrapport Vuxnas lärande  (VIAN/2019:10)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden godkänner kvalitetsredovisningen för 2018 avseende Viadidakt 
Vuxnas lärande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Viadidaktnämndens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom 
vuxenutbildningen (VIAN 2016-11-14 § 45) ska en kvalitetsredovisning årligen 
lämnas till Viadidaktnämnden under april. Viadidakt har upprättat ett förslag till 
kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen avseende helåret 2018. I redovisningen 
följs verksamhetens resultat upp och analyseras. Rapporten innehåller även en 
redogörelse för arbetet med de förbättringsåtgärder för 2018 som angavs i fjolårets 
kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen avseende 2018 avslutas med en 
beskrivning av prioriterade förbättringsåtgärder för 2019. 
 
Ärendets handlingar 
• Kvalitetsredovisning helårsrapport 2018 
• Tjänsteskrivelse, Petra Kruse, tf. förvaltningschef. 
 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L), Gunilla Magnusson (S), 
Anne-Marie Eriksson (SD), Daniel Assai (KD). 

 
_______________ 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 16 

Viadidaktnämndens Kvalitétspris  (VIAN/2019:12)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden utser Ulrica Carlsson till mottagare av Viadidaktnämndens 
kvalitetspris 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidakt verkar inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad för att bidra till 
kommunfullmäktiges övergripande mål om höjd utbildningsnivå och ökad egen 
försörjning. För att stimulera förvaltningen att uppnå ökad måluppfyllelse beslöt 
Viadidaktnämnden i december 2015 att inrätta ett årligt kvalitetspris. 
  
För 2019 har det inkommit sju nomineringar: Yvonne Nyberg och Karin Pettersson, 
SFI-lärare i suggestopediprojektet SSI; Tony Cameron, arbetsledare för snickeriet på 
Arbetsmarknad; Margareta Wide-Wahlfridsson och Görel Eriksson, speciallärare 
Vuxnas lärande; Viadidakts hälsoinspiratörer samt tre stycken för Ulrika Carlsson, 
arbetslagsledare och SFI-lärare. Med utgångspunkt i det arbete som genomförts under 
det gångna året, är förvaltningens bedömning att samtliga nomineringar är mycket 
kvalificerade.  
 
Förvaltningen föreslår att Viadidaktnämndens kvalitetspris år 2019 tilldelas Ulrika 
Carlsson, arbetslagsledare och lärare på Vuxnas lärande SFI.  
 
Motivering: utifrån ett salutogent ledarskap i en positiv och uppmuntrande anda, 
lyckas Ulrica bidra till både personalens arbetsglädje och ökad måluppfyllelse. Ulrica 
är en förebild som med engagemang och bred delaktighet arbetar för att ständigt höja 
kvaliteten i det egna arbetet och i verksamheten.  
 
Prissumman om 10 000 kronor ska enligt nämndens riktlinjer användas till ändamål 
som främjar det fortsatta arbetet. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, Petra Kruse, tf. förvaltningschef 
 
_____________ 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 17 

Delrapport för ökad övergång till egen försörjning  
(VIAN/2019:13)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att godkänna delrapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I övergripande plan med budget 2019-2012 gavs socialnämnden och 
viadidaktnämnden ett särskilt uppdrag att öka övergången till egen försörjning bland 
kvinnor och män som har försörjningsstöd. Utgångspunkt för uppdraget är 
utredningen ”Arbetsmarknadsperspektiv i Katrineholms kommun”, som genomfördes 
2018 i syfte att stärka arbetsmarknadsperspektivet i kommunens arbete med 
försörjningsstödstagare. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med 
näringslivschefen. 
 
Enligt uppdraget ska en delrapportering göras till kommunstyrelsen senast i juni 
2019. Uppdraget ska även återrapporteras i samband med kommunens delårsrapport 
och årsredovisning.  
 
Socialförvaltningen och Viadidakt har utvecklat samarbetet mellan förvaltningarna så 
att det finns ett arbetsmarknadsperspektiv från dag ett när personer ansöker om 
försörjningsstöd. Viadidakt har även genomfört och planerar att genomföra ett flertal 
insatser och aktiviteter för att öka övergången från försörjningsstöd till egen 
försörjning. Flera aktiviteter sker i samarbete med näringslivschef. I denna delrapport 
beskrivs dessa förändringar och insatser. Statistik om ekonomiskt bistånd och 
Viadidakt Arbetsmarknad presenteras också, samt ges en kort beskrivning av 
utvecklingsområden och eventuella påverkansfaktorer i omvärlden.  
 
Ärendets handlingar 
• Rapport ”Ökad övergång till egen försörjning – delrapport särskilt uppdrag 2019”.   
• Tjänsteskrivelse, Petra Kruse, tf. förvaltningschef. 
____________ 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 18 

Ekonomi - åtgärdsplan för budget i balans  (VIAN/2019:15)  
Viadidaktnämndens beslut 
Att Viadidaktnämnden godkänner Åtgärdsplan för ekonomi i balans för Viadidakt 
2019. 
 
Reservation 
Daniel Assai (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidaktnämnden har fått ett sparkrav från Katrineholms kommun på 1 050 tusen 
kronor där Viadidaktnämnden avser att återge del av de extra medel som 
Katrineholms kommun gett till Viadidaktnämnden med anledning av det särskilda 
uppdraget för ökad övergång till egen försörjning. 
Övriga åtgärder avser det prognostiserade underskottet på Vuxnas lärande och 
åtgärderna kan komma att justeras över tid utifrån verksamhetens behov och situation, 
dock med ett tydligt uppdrag om ekonomi i balans för Viadidakt 2019. 
 
Vuxnas lärande har fått avslag på ansökta statsbidrag för Lärcentrum på 3,5 miljoner 
kronor. Detta statsbidrag var inräknat i årets budgetprognos som en intäkt. 
Detta innebär att Viadidaktnämnden måste vidta ytterligare besparingsåtgärder för 
ekonomi i balans. 
 
Yrkanden 
Daniel Assai (KD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag. 
 
Ärendets handlingar 
• Åtgärdsplan för ekonomi i balans för Viadidakt 2019 - hantering av minskade 

statsbidrag för Lärcentrum på 3,5 miljoner kronor. 
• Tjänsteskrivelse, Petra Kruse, tf. förvaltningschef. 2019-04-10 
• Tjänsteskrivelse, Petra Kruse, tf. förvaltningschef. 2019-04-15 
 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Björn Wahlund (L), 
Ann-Marie Eriksson (SD), Daniel Assai (KD), Monica Granström (S), Anita 
Johansson (V),  
__________ 
Beslutet skickas till 
Akt 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 

Redovisning av delegationsbeslut  (VIAN/2019:7)  
Viadidaktnämnden lägger följande delegationsbeslut till handlingarna: 
• Förordnande av tf. förvaltningschef VIAN 2019:7 
• Delegationsbeslut inom vuxnas lärande VIAN 2019:8 
______________ 
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§ 20 

Meddelanden  (VIAN/2019:9)  
Viadidaktnämnden lägger följande information till handlingarna: 
 
KF §22 Attestreglemente (KS/2019:24) 
KF §41 Ny grafisk profil för Katrineholms kommun (KS/2018:542) 
KS §33 Förordnande av kommundirektör (KS/2018:170, KS/2019:77) 
KS §55 Ekonomi i balans 2019 (KS/2019:117) 
KS §56 Intern kontroll 2018 (KS/2018:86) 
KS §57 Rökfria miljöer i Katrineholms kommun (KS/2018:469) 
 
___________________ 
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§ 21 

Utbildning i gemensam nämnd  
Vid dagens sammanträde hålls ett utbildningspass om juridik, arbete och samverkan i 
gemensam nämnd av Staffan Källström, tidigare kommunjurist i Katrineholm. 
 
Yttranden 
Under informationen yttrar sig Björn Wahlund (L), Daniel Assai (KD),  
___________ 
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§ 22 

Verksamhetsinformation och studiebesök  
Vid dagens sammanträde ges verksamhetsinformation samt ett studiebesök i form av 
rundvandring i viadidakts verksamhetslokaler. 
 
Yttranden 
Under informationen yttrar sig Björn Wahlund (L), Daniel Assai (KD). 
_____________ 
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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 16 april 2019 

 
Till: Viadidaktnämnden  
Ämne: Reservation gällande beslut i ärende §7 
Nämndsammanträde: 2019-04-16 
 

Vi kristdemokrater motsätter oss 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 väljer den styrande majoriteten med stöd av vänsterpartiet att dra ner på personal 

och utbildningar i en redan underfinansierad verksamhet är inte försvarbart. 

Viadidakt har en viktig och avgörande roll att spela för både integration av utrikesfödda 

kommunmedborgare samt att få fler ut i arbete istället för försörjningsstöd. 

Jag har under flera möten/nämnsammanträden beskrivit framtidsutmaningar inom 

arbetsmarknaden samt den socioekonomiska effekten som har bidragit/bidrar till stora 

underskott, låg BRP samt hög arbetslöshet men framförallt har det drabbat hårt mot 

kommunmedborgarna. 

Nästan alla inom förvaltningen och den styrande majoritet som jag har talat med påstår att 

de känner till problembeskrivningen samt har tagit del av framtidsutsiktsstatistiker och 

prognoser (se bilaga). Att man ändå väljer att underbudgetera verksamheten baserad på 

felaktiga prognoser och glädjekalkyler är förkastligt och inte försvarbart. 
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Daniel Assai 
daniel.assai@katrineholm.se 

daniel.assai@kristdemokraterna.se 

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

 

Vid nämndsammanträde den 16 april 2019 föreslog jag följande: 

1. Att bordlägga ärendet med hänvisning till den korta tiden (delar av informationen 

fick vi via e-post den 12 april 2019) för att sätta oss in i ärendet som helhet. 

2. Eftersom Viadidakt har stor betydelse och verkar för integration av utrikesfödda 

kommunmedborgare samt att verksamheten spelar en väsenlig roll inom 

kommunens tillväxt, anser jag att budgetunderskottet skall finansieras via 

integrationsfonden och/eller tillväxtfonden. 

Det är orimligt att kräva besparingar från en verksamhet som redan är underbudgeterad. 

Om förutsättningarna har förändrats, dels på grund av utökat antal elever och dels på ökat 

antal arbetssökande så måste även anslaget till verksamheten utökas i samma takt. 

Oavsätt om underbudgeteringen beror på mänskligfakta och/eller medveten strategi från 

den styrande majoriteten, får inte detta drabba verksamheten. 

Kommunstyrelsen borde ta sitt ansvar men framförallt den styrande majoriteten och 

vänsterpartiet i Viadidaktnämnden skulle ha återremitterat förslaget från kommunstyrelsen 

samt yrkat bifall till kristdemokraternas genomtänkta och konkreta förslag men istället valde 

S, M och V att avslå Kristdemokraternas förslag gällande ärende §7 till förmån för 

besparingar och åtgärdsplaner på sammanlagt 7 350 tkr. 

Därför undertecknad reserverar mig till förmån för kristdemokraternas förslag gällande 

ärende §7. 

 

 

           Daniel Assai (KD) 
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