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Plats och tid KTS-salen, kl. 09:00 – 12:00 
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), Glenn Christensen (S), Daniel Helmersson (S), Christer Nodemar (M), Ann-
Marie Eriksson (SD) 

Beslutande ersättare  

Ersättare  Bengt Eriksson (S), Christina Simonsen (S), Anders Forss (S), Ferdi Youssein (C), Anna Åteg (S), 
Erika Rask (S), Ulrika Grave (SD) 

Övriga  
deltagande  Utredare Axel Stenbeck, tillförordnad förvaltningschef Petra Kruse, verksamhetsstrateg Netta 

Strandtoft, enhetschef för arbetsmarknad Pelle Norén, rektor vuxnas lärande Anna-Lena 
Karlsson, samordare Malin Hellmer, verksamhetscontroller Carina Ålande 

Utses att justera Daniel Assai (KD), Ann-Marie Eriksson (SD) 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle, Katrineholm, 2019-09-03 

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §33 - §39 

Axel Stenbeck 
 
 Ordförande ……………………………………………………… 

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

Daniel Assai (KD) Ann-Marie Eriksson (SD) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Viadidaktnämnden Paragrafer §33 - §39 
Sammanträdes  
datum 2019-08-27 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-09-06 Datum för anslags 

nedtagande 2019-10-02 

Förvaringsplats av 
protokollet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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§ 33       
 

Verksamhetsinformation  
Tillförordnad förvaltningschef, Petra Kruse, informerar om vad som hänt inom viadidakts 
verksamhet under sommaren. Med anledning av uppsägning av rektorstjänst har 
förvaltningen beslutat att återgå till den gamla organisationsstrukturen med en ansvarig 
rektor. 
 
Chef för arbetsmarknadsenheten, Pelle Norén, informerar om den pågående 
verksamheten. Man arbetar aktivt med fördjupat samarbete mellan viadidakt och 
socialförvaltningen samt mellan SFI och arbetsmarknadsenheten. 
Pelle Noren informerar vidare om projekt Klara, som ägs av RAR. Målgruppen är 
utrikesfödda kvinnor som upphåller försörjningsstöd, med syfte att skapa 
jobbmatchning. 
 
Samordnare Malin Hellmer, informerar om arbetet inom Högre Studier/Campus 
Viadidakt. Under hösten startar fem stycken nya utbildningar. Totalt är det 10 
utbildningsgrupper på plats.   
 
Rektor Anna-Lena Karlsson informerar om verksamheten inom Vuxnas lärande. Fyra nya 
yrkesutbildningar startar i höst. 
Yttranden 
Under informationspunkten yttrar sig Monica Granström (S), Daniel Assai (KD), Torbjörn 
Jonsson (M), Gunilla Magnusson (S), Ann-Marie Eriksson (SD), Daniel Helmersson (S) 
__________________ 
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§ 34       
 

Återkoppling ekonomi  
Tillförordnad förvaltningschef, Petra Kruse, informerar om den ekonomiska situation 
utifrån de besparingskrav som Katrineholms kommunstyrelse la på viadidaktnämnden i 
våras. Förvaltningen ser ut att klara årets budget och besparingskraven. 
Yttranden 
Under informationspunkten yttrar sig Daniel Assai (KD), Gunilla Magnusson (S), Torbjörn 
Jonsson (M) 
__________________ 
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§ 35    VIAN/2019:22  042 
 

Underlag för övergripande plan med budget 2020  
 
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till nämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 24 april fastställde kommunstyrelsen planeringsdirektivet för 2020. Med 
utgångspunkt från planeringsdirektivet ska nämnder och bolag lämna underlag för 
beredningen av övergripande plan med budget 2020-2022. Underlaget rapporteras i 
Stratsys och ska vara inrapporterat senast 31 augusti 2019.  
Övergripande plan med budget ska behandlas i kommunstyrelsen i oktober och 
fastställs i kommunfullmäktige i november. 
Viadidakt överlämnar nu ett förslag till Viadidaktnämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2020. 
 
Ärendets handlingar 
• Underlag för övergripande plan med budget 2020 
 
Yttranden 
Under beslutspunkten yttrar sig Torbjörn Jonsson (M), Gunilla Magnusson (S), 
Daniel Assai (KD), Ann-Marie Eriksson (SD), Monica Granström (S), Glenn 
Christensen (S) 
 
 
___________________ 
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§ 36    VIAN/2019:23  649 
 

Motion - Återuppta projektet språkvänner  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
 
Reservation 
Anita Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen yrkar på att Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner som 
drevs med hjälp av projektpengar från länsstyrelsen under 2015-2016 
 
Ärendets handlingar 
• Motion: Återuppta projektet språkvänner 
• Tjänsteskrivelse, viadidakt 
 
Yrkanden 
Anita johansson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden avslår motionen. 

 
_________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 37    VIAN/2019:7, VIAN/2019:8  000, 002 
 

Redovisning av delegationsbeslut  
Följande delegationsbeslut läggs till handlingarna: 
• Förordnande av tillförordnad förvaltningschef 7 juni 
• Förordnande av tillförordnad förvaltningschef från 21 juni till 21 juli 
• Förordnande av tillförordnad förvaltningschef från 2 till 6 september 
• Delegationsbeslut fattade inom vuxenutbildning perioden 4 juni till 19 augusti 
_______________ 
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§ 38       
 

Meddelanden  
Följande meddelanden läggs till handlingarna: 
• Kommunstyrelsen § 120 2019-06-19 – Delrapport för ökad övergång till egen 

försörjning 
_________________ 
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§ 39       
 

Övrigt  
Daniel Assai (KD) önskar information om vilka resurser förvaltningen behöver inom 
arbetsmarknad och vuxenutbildning för att uppnå målen som fastställts av 
kommunfullmäktige.  
Yttranden 
Under frågeställningen yttrar sig Daniel Assai (KD), Torbjörn Jonsson (M), Gunilla 
Magnusson (S), Monica Granström (S) 
______________ 
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