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§ 1

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkänns med förändringen att punkt fyra och fem byter plats. 
_________________ 
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§ 2       
 

Verksamhetsinformation  
Förvaltningschefen 
Sara Alexandersson har tillträtt som förvaltningschef och presenterar sig. 
Vidare informerar hon om nyheter inom högre studier samt om förvaltningens Öppet 
Hus 25 februari mellan klockan 15 -18 på Kullbergska huset. 
 
Vuxnas lärande 
Rektor Anna-Lena Karlsson informerar om hur det ser ut inom vuxnas lärande och vilka 
kurser som har startats i januari. Nytt är bland annat att alla kurser numera är tio veckor 
långa samt att från december månad finns det ingen extern utbildningsanordnare på 
SFI. 
 
Arbetsmarknadsenheten 
Enhetschef Pelle Norén informerar om hur det ser ut inom arbetsmarknadsenheten. Då 
bland annat socialförvaltningen i Katrineholm har bytt chefer och Arbetsförmedlingen 
har varit i förändring har tid prioriterats möten, med bland annat dessa aktörer, samt 
planering inför 2020 och dess utmaningar.  
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Torbjörn Jonsson (M), 
Daniel Assai (KD), Ann-Marie Eriksson (SD) och Björn Wahlund (L). 
 
Viadidaktnämnden tackar för informationerna och hälsar Sara Alexandersson varmt 
välkommen. 
_________________ 
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§ 3 VIAN/2019:29  000 

Viadidaktnämndens plan med budget 2020 
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att fastställa det av förvaltningen utarbetade förslaget till 
Viadidaktnämndens plan med budget 2020. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Kristdemokraternas budgetförslag reserverar sig 
Daniel Assai (KD). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 

Mot beslutet och till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag reserverar sig 
Anita Johansson (V). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B. 

Särskilt yttrande 

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 24 april fastställde kommunstyrelsen planeringsdirektivet för 2020 med plan 2020-
2022. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast den 31 augusti 2019 inkomma 
med underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 
2020. Övergripande plan med budget behandlades i kommunstyrelsen i oktober och 
fastställdes i kommunfullmäktige i december. 

Viadidakt överlämnar nu ett förslag till Viadidaktnämndens plan med budget 2020. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse Viadidakt, daterad 2019-12-02
• Viadidaktnämndens plan med budget 2020

Viadidaktnämndens överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Daniel Assai 
(KD), Björn Wahlund (L), Monica Granström (S) och Anita Johansson (V). 

Särskilt yttrande 

Björn Wahlund (L) framför till Viadidaktnämnden att han önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet vilket nämnden medger. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 4    VIAN/2019:27  000 
 

Besvarande av ledamotsinitiativ  
Vid dagens sammanträde redogörs för det ledamotinitiativ som Daniel Assai (KD) väckte 
på Viadidaktnämndens sammanträde den 24 september 2019 § 43. 
 
Ledamotsinitiativet besvaras av förvaltningschef Sara Alexandersson enligt nedan: 
 
Fråga: Vilka resurser behöver förvaltningen få för att resultatet på språkkunskaper hos 
SFI ska uppnå till 80 procent? 
 
Svar: Ambitionsnivån är att alla ska nå målen och komma igenom utbildningen. 
Det går inte att svara på vilka resurser som förvaltningen behöver för att 
språkkunskaperna inom SFI ska uppnå till 80 procent. Det finns inga garantier oavsett 
resurser, mycket beror på individens egna resurser, förmåga och ambition. 
Möjligheten till högre måluppfyllelse och bättre genomströmning kan öka om t ex 
pedagogiken är rätt för individen och om klasserna är mindre, men det är ingen garanti. 
Resultatet av språkkunskaperna har att göra med massor av olika faktorer såsom tid och 
individuella förutsättningar som t ex utbildningsbakgrund, hälsoförutsättningar, 
familjesituation, ambitionsnivå hos individen samt närvaron i skolan m m.  
 
Fråga: Vilka resurser behöver förvaltningen få för att 8 av 10 (istället för 2 av 10) skulle få 
ett osubventionerat arbete efter arbetsmarknadsinsatser? 
 
Svar: Vår ambition är att alla ska kunna bli anställningsbara. 
Det är näringslivet/kommunen som arbetsgivare som anställer personer. För att få fler 
till anställning krävs det att vi måste fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet. 
Dock har personerna i våra verksamheter en bakgrund som gör att det är mycket svårt 
att få dessa personer anställningsbara oavsett arbetsmarknadsinsatser. Trots mycket 
resurser finns inga garantier, mycket beror på individen och dennes förutsättningar. 
 
Fråga: Detaljerad redogörelse av minskade intäkter för 2019. 
Svar: Jämförelser från migrationsverket av vad som inkommit år 2017 och 2018 med 
2019. 
2017: 15,1 mnkr 
2018: 13,9 mnkr 
2019-10: 7,5 mnkr 
Prognos 2019 8,6 mnkr baserat på intäkter de sista två månaderna. 
 
Driftsbidrag 2018 och 2019 för AME. 
2018: 7,7 mnkr 
2019-10: 3,7 mnkr 
Förändringen av driftsbidragen mellan åren kan bero på förändringarna som skett under 
2019 hos Arbetsförmedlingen, vilket medfört att inte så många deltagare anvisats från 
dem med tillhörande bidrag. 
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Fråga: 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. 
Svar: Vuxnas lärande (VL) arbetar aktivt med en ökad måluppfyllelse och 
genomströmning, då detta är ett uppdrag från nämnden. Åtgärderna är bland annat 
aktiva studieplaner, ökad progression samt utreda avbrott och omstartare.  
Alla elever ska ha aktiva studieplaner så att man kan följa deras utveckling och 
progression och att det också ska bli tydligare för eleverna vilka krav som gäller. 
Hanteringen av avbrott och omstartare har setts över och omstarter får bara göras en 
gång om inte särskilda skäl finns såsom t ex föräldraledighet.  
VL arbetar aktivt med elevhälsoteamet för att stödja elever på olika sätt samt att man 
arbetar med andra lärmetoder för att nå ökad måluppfyllelse och genomströmning som 
t ex. Suggestopedi. 
Genom de åtgärder som är påbörjade beräknar förvaltningen att de kommer påverka 
antalet SFI-elever framöver. 

Därefter förklaras ärendet för avslutat. 

Viadidaktnämndens överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och Daniel 
Assai (KD). 

____________________ 

Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 5 VIAN/2019:30  000 

Svar på remiss – Handlingsplan för jämställdhet utifrån 
CEMR 2020-2023 
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det som 
sitt eget till kommunledningsförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska deklarationen för 
jämställdhet, CEMR (Council of European Municipalities and Regions). En handlingsplan 
för arbetet togs fram för 2018-2019.  

I arbetet med underlag för övergripande plan med budget 2020 fick nämnderna ett 
särskilt uppdrag att föreslå prioriterade CEMR-artiklar för kommande år. Därefter har 
samtliga nämnders förslag bearbetats och resulterat i att ett förslag till reviderad 
handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR för åren 2020-2023 remitterats av 
kommunledningsförvaltningen. I denna får Viadidaktnämnden tillsammans med andra 
nämnder ansvar för att prioritera arbetet med fem CEMR-artiklar:  

• Artikel 6 – bekämpa stereotyper
• Artikel 9 – jämställdhetsanalyser
• Artikel 18 – social integration
• Artikel 22 – könsrelaterat våld
• Artikel 27 – ekonomisk utveckling

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse Viadidakt, daterad 2019-12-11
• Förslag - Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR 2020-2023

Viadidaktnämndens överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och Torbjörn 
Jonsson (M). 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akt 
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§ 6 VIAN/2019:31  000 

Svar på remiss – Risk och sårbarhetsanalys 
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden ställer sig bakom rapporten Risk- och sårbarhetsanalys för 
Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån kommunplanen ska det vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms 
kommun. Kommunens arbete med krisberedskap, säkerhetsskydd och 
civilförsvarsfrågor ska ges högre prioritet. Kommunen är en del i det civila försvaret och 
har i uppdrag att i händelse av höjd beredskap eller krig värna civilbefolkningen, bedriva 
samhällsviktig verksamhet samt vara försvarsmakten behjälplig. 

Under ett år har kommunen arbetat med risk- och sårbarhetsanalysen. Som metod 
valdes FORSA modellen som är framtagen av totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Alla 
kommunala förvaltningar och bolag har medverkat i processen. 
Denna rapport är en övergripande sammanställning av det underlag som framkommit i 
arbetet. 

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka medvetenheten och kunskapen hos 
beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna 
verksamhetsområdet samt skapa underlag för egen planering. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse Viadidakt, daterad 2019-12-11
• Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun

Viadidaktnämndens överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S). 

___________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akt 
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§ 7 VIAN/2019:32  451 

Svar på remiss – Handlingsplan mot nedskräpning 
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förslaget av Handlingsplan mot nedskräpning med 
medskicket att det är viktigt att få ut information på flera språk gällande nedskräpning.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Handlingsplan mot 
nedskräpning som en första åtgärd att minska nedskräpningen i kommunen, som ett 
steg i ett mer strategiskt sätt arbeta med frågan. Viadidakt ställer sig bakom förslaget av 
Handlingsplan mot nedskräpning med medskicket att det är viktigt att få ut information 
på flera språk gällande nedskräpning.  

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse Viadidakt, daterad 2019-12-10
• Förslag - Handlingsplan mot nedskräpning

Viadidaktnämndens överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S). 

___________________ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akt 
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§ 8 VIAN/2019:8  002 

Redovisning av delegationsbeslut 
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden 
2019-09-17 – 2019-12-19. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna. 
___________________ 



PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Viadidaktnämnden 2020-01-09 11 (11) 

Ordförandens sign Justerandes sign 

§ 9 VIAN/2019:9  000 

Meddelanden 
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden 
2019-09-17 – 2019-12-19. Förteckning över handlingarna finns på Viadidakt, 
Bievägen 1B, Katrineholm.  
_________________ 
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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 9 januari 2020 

Till: Viadidaktnämnden. 
Ämne: Reservation gällande beslut i ärende §3 (Viadidaktnämndens plan med budget 2020). 
Nämndsammanträde: 2020-01-09.  

Vi kristdemokrater anser att den ekonomiska redovisningen samt underlag till 

kommunfullmäktige har varit bristfälliga.  

Det har varit väldigt knapphändig information om bland annat minskade intäkter, felaktiga 

prognoser samt att det saknas detaljerade åtgärdsplaner för att möta utmaningar. 

Efter kristdemokraternas initiativ har vi fått fram avvikelser med bland annat intäkter som 

visade sig vara mindre än vad man har redovisat tidigare.  

Vi kristdemokrater ifrågasätter budgetprocessen och anser att den styrande majoriteten har 

brustit i sitt ansvar mot fullmäktige genom att medvetet och/eller omedvetet dölja väsentlig 

information till fullmäktige. Förvaltningen har inte kunnat ta fram fakta samt underlag som 

är baserad på verkliga prognoser och statistik samt att det saknas konkreta åtgärdsplaner för 

att uppfylla kommunmedborgarnas förväntningar. 

Vi anser att budgetunderlaget till kommunfullmäktige har varit bristfällig och i vissa 

avseenden felaktig.   

Med anledning av detta anser vi Kristdemokrater att Viadidaktnämnden inte skulle besluta 

om att fastställa det av förvaltningen utarbetade förslaget till Viadidaktnämndens plan med 

budget 2020. 

Därför reserverar jag mig till förmån för kristdemokraternas förslag gällande ärende §3 

(Viadidaktnämndens plan med budget 2020). 

 Daniel Assai (KD) 

Bilaga A Viadidaktnämnden 2020-01-09 §3



Bilaga B Viadidaktnämnden 2020-01-09 §3 

Reservation 

Jag reserverar mig mot viadidaktnämndens plan med budget 2020 till förmån för Vänsterpartiets 
budgetförslag.   

Mvh 
Anita Johansson (V) 



Katrineholm 2020-01-09 

Särskilt yttrande avseende 
majoritetens beslutade budget 
2020 för Viadidakt
Katrineholm påverkas av många olika faktorer, vissa kan vi styra över, en del kan vi förutse 
och förbereda oss för, och en del får vi acceptera att vi får reagera på om och när de 
inträffar. Trots de senaste årens högkonjunktur har nuvarande majoritet misslyckats med få 
många av våra nyanlända i arbete vilket resulterat i många är beroende av försörjningsstöd. 
Enligt arbetsförmedlingens prognos kommer denna grupp att få än svårare att komma i 
arbete om inte kraftfulla insatser görs. 

Vi Liberaler ser problemet som ska lösas ur två olika perspektiv. De vuxna måste komma i 
arbete för att bidra till den gemensamma välfärden, ytterligare utveckla sin svenska, öka sina 
kontaktpunkter med människor utanför den egna språkgruppen, och då är språket och 
utbildning A&O. När de vuxna har språket och ett arbete kommer de att underlätta sina 
barns integration både genom att kunna stötta barnens utbildning men också genom att 
barnet får se föräldrar som tjänar familjens levebröd. 

Liberalerna ser inte att majoritetens budget för Viadidakts verksamhet 2020 kommer att 
innebära något som helst förbättrat resultat jämfört med tidigare år. Snarare tvärt om då 
svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden för människor med låg utbildning och 
bristfällig svenska kommer att öka. 

Liberalerna hade i sin budget för viadidaktnämnden en kraftfull satsning framför allt på SFI 
framför allt vad gäller antalet timmar per vecka i svenska. Vi hade även kraftfullt fokus på 
Komvux för att de med låg utbildning genom studier skulle komma att förbättra sin 
anställningsbarhet. Vidare hade vi satsningar inom arbetsmarknadsenhetens verksamhet för 
att ge extra stöd vid praktikarbete. Satsningar som på andra ställen i Sverige gett goda 
resultat. 

Slutligen och kanske mest allvarligt är bristen på konkreta och mätbara mål för 
verksamheten. Att kvantifiera i begrepp som ”fler” eller ”mer” innebär att man missar fokus 
på det som borde vara verksamhetens resultat. Liberalerna står fast vid sin grundsyn att en 
verksamhetsplan/budget ska kvantifieras på den nytta verksamheten ska ge och det kan inte 
vara antal elever utan elevers resultat. 

Björn Wahlund 

Liberalerna Katrineholm

Bilaga C Viadidaktnämnden 2020-01-09 §3 
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