
PROTOKOLL 
VIADIDAKTNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-12-07 Turbinen, Lokstallarna, Östermalmsgatan1 Katrineholm, klockan 09:00 – 11:30
Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Monica Granström (S) 1:e vice ordförande, Anita 

Johansson (V) 2:e vice ordförande, Bengt Eriksson (S), Torbjörn Jonsson (M), Dag Dunås (KD), 
Glenn Christensen (S), Christer Nodemar (-), Ulrika Grave (SD)

Beslutande ersättare Christina Simonsen (S),  Erika Rask (S)

Ersättare Anders Forss (S), Mirjana Cvrkalj (M), Ferdi Youssein (C), Björn Wahlund (L),  Anders Larsson 
(M), Hans Jonsson (SD)

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth, förvaltningschef Sara Alexanderson 

Ordförande: Gunilla Magnusson (S)

Sekreterare: Emma Fälth

Utsedd justerare: Bengt Eriksson (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Ulrika Grave (SD)

Justeringens plats 
och tid

2021-12-13

Paragrafer §39-  §45

Datum för anslags uppsättande 2021-12-14 Datum för anslags nedtagande 2022-01-05

Förvaringsplats av protokollet

Viadidakt

Utdragsbestyrkande
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§ 39   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§ 40   

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Sara Alexanderson välkomnar Viadidakts nya kommunikatör, Stina 
Järperud.  Vidare informerar hon om att Viadidakt fått sin ansökan gällande ESF-
projektet vars syfte är att fånga upp elever som inte har gymnasieexamen för att under 
ett år hjälpa till och stötta dem i att få en godkänd gymnasieexamen, React, beviljat. 

SFI-lärare Magdalena Bohman informerar om hur den digitala undervisningen har 
fungerat under pandemin inom SFI. Stor vikt har lagts vid att skapa en Vi-känsla även om 
undervisningen har skett digitalt, men även att skapa en hög igenkänning, det vill säga 
att skapa rutiner och använda liknande upplägg varje dag. 

Hon presenterar även upplägget för SFI och de olika målen och kunskapskraven inom de 
olika kurserna. Under de fem år hon har arbetat har hon arbetat fram en väl fungerande 
struktur som kan återanvändas var tjugonde vecka när det är nya intag.

Idag är alla elever på plats, men en dag i veckan är fortsatt på distans för att bibehålla 
den digitala kunskapen både för elever och lärare.

Projektledare Åsa Ersson informerar om det ettåriga stödprojektet Bron 2021. 
Projektuppdraget är att utvidga stödinsatser för distansstudier, nå fler godkända betyg, 
minska avhoppen och motivera till högre studier. Bron riktar sig till personer över 20 år 
som studerar på distans - från grundnivå till gymnasiet och högre studier.

Rektor inom Vuxnas lärande, Anna-Lena Karlsson, informerar om stödcentrum. Tre 
verksamheter går samman och bildar en enhetlig stödverksamhet, stödcentrum. Ett av 
flera mål med detta är att resurser i form av lokaler, tid, personal och kunskap används 
mer effektiv och utvecklas på ett bra sätt. 

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Björn Wahlund (L), 
Torbjörn Jonsson (M) och Mirjana Cvrkalj (M).

Viadidaktnämnden tackar för informationerna.
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§ 41 VIAN/2021:36  012

Förslag till fastställande av viadidaktnämndens plan 
med budget 2022 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att fastställa Viadidaktnämndens plan med budget 2022.

Särskilt yttrande
Björn Wahlund (L) medges bifoga ett särskilt yttrande till protokollet. Det särskilda 
yttrandet redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Viadidaktnämnden antog den 26 augusti 2021, § 29, nämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2022-2024.

Den 22 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att fastställa övergripande plan 
med budget 2022-2024. Kommunfullmäktiges beslut innebär för viadidaktnämnden en 
ram för 2022 om 62 037 tkr. Ramförändringen jämfört med år 2021 (63 896 tkr) beror till 
största delen på att den tillfälliga ramförstärkningen avseende arbetsmarknadsåtgärder i 
Katrineholm på 3 000 tkr har lyfts ur ram. Dessa medel har istället reserverats utanför 
ram. Därutöver har viadidaktnämnden kompenserats för kapitalkostnader, löne-, 
arvodes- och hyresuppräkningar samt generella pris- och kostnadsökningar.

Utöver ramen finns i kommunfullmäktiges budget således reserverade medel avsatta för 
arbetsmarknadsåtgärder, men också för medfinansiering av yrkesvux. 

Viadidakt har med utgångspunkt från övergripande plan med budget, samt 
kommunplanen för 2019-2022, upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens plan med 
budget 2022.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-11-22

 Förslag - Viadidaktnämndens plan med budget 2022

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Torbjörn Jonsson (M), Gunilla 
Magnusson (S) och Björn Wahlund (L).
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Särskilt yttrande
Björn Wahlund (L) önskar tillägga ett särskilt yttrande till protokollet vilket nämnden 
medger.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 42 VIAN/2021:35  000

Yttrande över motion om insatser för att möta 
relationsvåld 

Viadidaktnämndens beslut
1. Viadidaktnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionens två första yrkanden 

ska anses vara besvarade med hänvisning till pågående arbete. 
2. Viadidaktnämnden lämnar inget förslag till ställningstagande avseende motionens 

tredje yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anders Gölevik 
(C) har lämnat en motion om insatser för att möta relationsvåld. Motionen utmynnar i 
följande yrkanden:

 ”Att all personal inom förskola och skola som saknar utbildning i att möta barn och 
ungdomar som de tror utsätts eller bevittnar våld i hemmet, ska erbjudas utbildning 
hur de kan känna igen och agera, när de möter våld i nära relationer.

 Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt 
ska agera vid upptäckt av våld i nära relationer. 

 Att kommunen erbjuder föreningarna utbildning om hur de kan upptäcka och agera 
vid misstänkt våld i nära relation.”

Motionen har remitterats till bildningsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och 
viadidaktnämnden. Nämndernas yttranden ska vara kommunledningsförvaltningen 
tillhanda senast den 31 december. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive 
nämnds ansvarsområde.

Viadidakts bedömning är att de två första yrkandena kan anses vara besvarade med 
hänvisning till pågående arbete.

Motionärernas yrkande om att kommunen bör erbjuda föreningar utbildning lämnas 
utan förslag till ställningstagande. Underlag till kommunfullmäktiges svar i denna del bör 
inhämtas från de nämnder som genom sin verksamhet har återkommande samarbeten 
och kontakter med föreningsverksamheten i kommunen. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-10-13

 Motion – Insatser för att möta relationsvåld 
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Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S).

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt
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§ 43 VIAN/2021:42  000

Förslag till revidering av delegationsordning 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen att gälla från den 1 
januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera, i vilket Katrineholms kommun är medlem, erbjuder 
digital slutförvaring av handlingar samt råd och stöd kring arkiv och 
informationshantering. Befattningshavare hos Sydarkivera fullgör även uppdraget som 
dataskyddsombud för Viadidaktnämnden.

På rekommendation från dataskyddsombudet föreslås en revidering av 
Viadidaktnämndens delegationsordning. Genom förslaget kompletteras avsnittet 
Hantering av personuppgifter med ett antal ärendetyper som kan bli aktuella utifrån 
dataskyddslagstiftningen. Revideringen skapar därigenom en beredskap för hur sådana 
ärenden ska hanteras om de väl uppstår. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-11-15

 Förslag till reviderad delegationsordning för Viadidaktnämnden

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 44   

Anmälan av delegationsbeslut 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden 2021-09-10 
– 2021-11-26. 

Ärendets handlingar
 Sammanställning av delegationsbeslut
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§ 45   

Meddelanden 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden 2021-09-10 – 2021-
11-26 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.
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2021-12-10 Bilaga A VIAN 2021-12-07 § 41

Särskilt yttrande

Liberalerna Katrineholm – 
www.katrineholm.liberalerna.se - facebook.com/LiberalernaKatrineholm

Viadidakts budget 2022!

Liberalernas vill genom detta yttrande ge uttryck för den avsaknaden av relevanta åtgärder för att 
snabbt förbättra och snabba på integrationen. Det är samma visa i budget 2022 som det har varit 
under flera år och vi kan fortfarande se stora brister i både språkutveckling som inträde på 
arbetsmarknaden.

Vi har i vår budget för 2022 både förslaget utökad timplan för SFI såväl som anställning av fler 
coacher som kan hjälpa till med etableringen i såväl praktikjobb som i extratjänster. Satsningar 
som kan rymmas inom den beslutade budgeten genom en omprioritering. Det vill säga extra med 
är inte nödvändiga men önskvärda.

För Liberalerna

Björn Wahlund, ersättare Viadidaktnämnden
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