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Plats och tid KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm, kl. 09:00 – 11:10
Beslutande Gunilla Magnusson (S), Monica Granström (S), Anita Johansson (V), Annika Wågenberg (S), 

Torbjörn jonsson (M), Daniel Helmersson (S), Christer Nodemar (M), Ann-Marie Eriksson (SD)

Beslutande ersättare Bengt Eriksson (S), Ferdi Youssein (C) Anna Åteg (S)

Ersättare Björn Wahlund (L)

Övriga 
deltagande Utredare Emma Fälth, förvaltningschef Sara Alexandersson, ekonom Julia Eklöf, enhetschef 

arbetsmarknad Pelle Norén, rektor Anna-Lena Karlsson, controller Anders Jansson 

Utses att justera Torbjörn Jonsson (M) och Monica Granström (S)

Justeringens 
plats och tid 2020-08-31 (Digital signering)

Underskrifter

………………………………………………………

Paragrafer §30 -  §36Sekreterare

………………………………………………………

Ordförande

……………………………………………………… ………………………………………………………

Justerande

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Viadidaktnämnden Paragrafer §30 -  §36
Sammanträdes 
datum 2020-08-25

Datum för anslags 
uppsättande 2020-08-31 Datum för anslags

nedtagande 2020-09-22

Förvaringsplats av 
protokollet Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
………………………………………………………
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§ 30   

Fastställande av dagordning 
Dagordning
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
_________________
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§ 31   

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschefen
Förvaltningschef Sara Alexandersson informerar om de utbilningar som ges på campus 
Viadidakt.

Vidare informerar hon om de fyra pågående ESF-projekten inom Viadidakt. Dessa 
projekt är KLARA, LIKES, Kompetens inför framtiden och Fogelstadkvinnor på 2020-talet. 
Mer information om dessa projekt finns på viadidakt.se. 

Vuxnas lärande
Rektor Anna-Lena Karlsson informerar om antalet sökande till utbildningarna inför 
hösten samt hur förvaltning har Corona-anpassat såväl undervisningen som 
personalmöten. 

Vidare informerar hon om försteläraruppdraget samt hur enheten arbetar inom de olika 
projekten LIKES och Fogelstadprojektet. Hon informerar även om äldreomsorgslyftet 
samt informerar om yrkesvuxwebben som är ett samarbete med Regionen. 

Arbetsmarknadsenheten
Enhetschef Pelle Norén informerar om hur arbetet inom enheten fortskrider under 
Corona-pandemin. 

Några delar av arbetsmarknadsenheten har öppnat, såsom Överskottsmarknaden och 
vissa delar av caféverksamheten. 

Vidare informerar han om sommarens feriearbetare och om de subventionerande 
anställningarna. 

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

Viadidaktnämnden tackar för informationerna.
_________________
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§ 32 VIAN/2020:22  000

Förslag till Viadidaktnämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2021  
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden antar upprättat förslag till underlag för övergripande plan med 
budget 2021 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Viadidaktnämnden medger att Björn Wahlund (L) får foga ett särskilt yttrande till 
protokollet. 
Det särskilda yttrandet redovisas som bilaga A.

Reservation 
Mot beslutet och till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Ann-Marie Eriksson 
(SD). 
Tilläggsyrkandena redovisas som bilaga B och C.

Mot beslutet och till förmån för det egna partiets budgetförslag reserverar sig Anita 
Johansson (V).

Sammanfattning av ärendet
I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om Planeringsdirektiv 
2021 med plan för 2022-2023. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast den 31 
augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av 
övergripande plan med budget 2021.

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 förslag till 
Viadidaktnämndens underlag till kommunfullmäktiges övergripande plan med budget 
2021.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2020-08-12
 Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget 2021

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L), Gunilla Magnusson 
(S), Ann-Marie Eriksson (SD), Torbjörn Jonsson (M), Anita Johansson (V) och Monica 
Granström (S). 
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Yrkande
Ann-Marie Eriksson (SD) yrkar tillägg med  

1. att samtlig personal inklusive inhyrd i verksamheterna skall vara politiskt neutrala 
under arbetstid. Det åligger verksamheternas chefer att detta efterföljs och att i de fall 
det uppdagas motsatsen verkställs detta med omedelbart avsked av den aktuella 
anställda. 
2. Krav på språkplikt i samband med aktivt försörjningsstöd.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande förslaget till propositionsordning som 
innebär att hon först ställer proposition på Ann-Marie Erikssons (SD) tilläggsyrkanden. 
Därefter ställer hon proposition på förvaltningens förslag till beslut. Viadidaktnämnden 
godkänner beslutsgången.

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandena och finner att nämnden 
avslår desamma.

Därefter ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
nämnden bifaller detsamma.

Särskilt yttrande
Björn Wahlund (L) framför till nämnden att han önskar bifoga ett särskilt yttrande till 
protokollet, vilket nämnden medger.

___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 33 VIAN/2020:29  000

Yttrande över remiss Riktlinjer för Katrineholms 
kommuns minoritetspolitiska arbete 
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det som 
sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
I syfte att stärka rättigheterna för de nationella minoriteterna och skydda deras språk 
och kultur är kommunerna sedan 2019 skyldiga att ta fram mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga 
nämnder översänt ett förslag till sådana riktlinjer. Nämndernas yttranden ska vara 
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 30 september.

Föreslagna riktlinjer är utformade utifrån lagstiftningen och lyfter bland annat 
kommunens skyldighet att informera om de nationella minoriteternas rättigheter. 
Viadidakt ser det som positivt att kommunens mål och åtgärder för det 
minoritetspolitiska arbetet därigenom tydliggörs.

Till skillnad från vad som föreslås ser dock Viadidakt det som önskvärt att uppföljningen 
av riktlinjerna inte sker i samband med årsbokslutet. I dagsläget är det vad som anges i 
Kommunplan och budgeten som nämndernas årsredovisningar ska svara upp gentemot. 
Samtidigt ska nämnderna i ett särskilt ärende göra en uppföljning av sin interna kontroll. 
Att vid samma tidpunkt följa upp ännu ett styrdokument ökar belastningen under en 
redan ansträngd period. Även om kommunstyrelsen ges huvudansvaret för detta 
kommer uppföljningen att behöva utgå från en rapportering från nämnderna. Om 
tanken är att denna uppföljning ska ske i bokslutet som sådant riskerar det dessutom att 
resultera i en alltför splittrad redovisning. Viadidakt föreslår därför att kommunlednings-
förvaltningen överväger andra former för uppföljning av riktlinjerna. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2020-08-11
 Förslag till Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete

___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 34 VIAN/2020:14  003

Yttrande över remiss - revidering av Inriktning för 
inköp i Katrineholms kommun 
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det som 
sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av styrdokumentet 
Inriktning för inköp i Katrineholms kommun, vilket sänts på remiss till samtliga nämnder. 
Nämndernas yttranden ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 30 
september.

Styrdokumentet anger bland annat att Katrineholms kommun är en upphandlande 
myndighet och beskriver genom ett antal punkter den inriktning för inköp som ska gälla i 
kommunen. Inom ramen för revideringen har ett tillägg gjorts om att kommunen vid 
inköp även ska utgå från ett barnperspektiv där barns bästa beaktas utifrån en 
helhetssyn.

Viadidakts bedömning är att dokumentet är tydligt samt att det väl lyfter inköpens 
betydelse som medel för att eftersträva en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 
Förvaltningen ser även positivt på att vikten av att utgå från ett barnperspektiv nu lagts 
till i dokumentet. Viadidakt tillstyrker därmed förslaget.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2020-08-11
 Förslag till Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L) och Gunilla 
Magnusson (S).

___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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§ 35   

Delegationsbeslut Viadidaktnämnden 
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden
2020-06-02 – 2020-08-18. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna.
___________________
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§ 36   

Meddelanden 
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden
2020-06-02 – 2020-08-18 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.
___________________
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Bilaga A Viadidaktnämnden 2020-08-25 § 32

Katrineholm 2020-08-25

Särskilt yttrande avseende majoritetens 
beslutade budget 2021 för Viadidakt

Katrineholms stora problem är framför allt de låga skatteintäkterna i förhållande till 
kommunens kostnader, för få arbetar och för många ligger för lågt i inkomsttrappan. 50% av 
kommunens invånare ska idag bekosta välfärdssamhället för den andra halvan och de 
kommande åren kommer de som står för skatteintäkterna från arbete minska då äldre och 
yngre ökar i antal. Att då som majoriteten gör i Viadidakt lägga en budget som saknar 
visioner, konkreta mål och krav på prestationer är uppseendeväckande. Budgeten 
kännetecknas snarare av formulering så som flera, färre, mindre och av att bidragen från 
migrationsverket trappas av och en osäkerhet hur mycket som kommer att komma. Det 
senare är förvånande, detta har ju varit tydligt sedan första halvan av 2010-talet.

Snarare är det så att man inte tidigare tagit tag i problembilden, dvs många av de nyanlända 
har en extremt låg utbildningsnivå vilket gör att de har svårt att bli anställningsbara. 
Viadidakts verksamhet går ut på att få människor anställningsbara och självförsörjande både 
som ett ekonomiskt motiv men än viktigare för de som står utanför egen försörjning - för 
deras självaktning och självförtroende. Människor i riktiga jobb som klarar den egna 
försörjningen mår bättre och känner större delaktighet. Varför är man inte tydlig i exempelvis 
målbilden för kunskapen i svenska utan bara hur många och hur många kurser som 
”kommer” att genomföras. Minst lika viktigt måste ska väl vara att säga att 2021 ska x % av 
alla som deltar i SFI avsluta kurser med en svenska som gör att de kan jobba inom både 
barnomsorg och äldreomsorg. Vi Liberaler kräver att målstyrningen utvecklas och blir 
relevant i förhållande till samhällets krav och förväntningar på den ”nya” arbetskraften.

Vi Liberaler vill trycka på behovet av att bli tydligare i styrningen av Viadidakt genom 
realistiska, kvantifierade och mätbara mål för att på det sättet de facto bidra till att göra fler 
anställningsbara på riktigt för en egen försörjning.

Liberalerna har i nämnden bara en ersättarpost vilket gör att vi varken kan lägga förslag, 
yrkanden eller delta i beslut - därav ett särskilt yrkande.  

Björn Wahlund

Liberalerna Katrineholm Gruppledare och ersättare i Viadidaktnämnden

070 561 71 95
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Bilaga B Viadidaktnämnden 2020-08-25 § 32

D: IM201708a_rev01

2020-08-25

Viadidaktnämnden Katrineholm/Vingåker

Tilläggsyrkande Sverigedemokraterna Vingåker

Gällande Förslag till Viadidaktsnämndens underlag för övergripande plan med 
budget 2021 punkt 5. 

 Ansvarsområde

1. Sverigedemokraterna Vingåker yrkar på att samtlig personal inklusive inhyrd i 
verksamheterna skall vara politiskt neutrala under arbetstid. Det åligger 
verksamheternas chefer att detta efterföljs och att i de fall det uppdagas motsatsen 
verkställs detta med omedelbart avsked av den aktuella anställda. 

Ann-Marie Eriksson Sverigedemokraterna Vingåker
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Bilaga C Viadidaktnämnden 2020-08-25 § 32

D: IM201708a_rev01

2020-08-25

Viadidaktnämnden Katrineholm/Vingåker

Tilläggsyrkande Sverigedemokraterna Vingåker

Gällande Förslag till Viadidaktsnämndens underlag för övergripande plan med 
budget 2021 punkt 5. 

 Ansvarsområde

1. Sverigedemokraterna Vingåker yrkar på Krav på språkplikt  i samband med aktivt 
försörjningsstöd. 

Ann-Marie Eriksson Sverigedemokraterna Vingåker

Comfact Signature Referensnummer: 931722
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