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Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2021-02-12 
Tid: 13:30–15:45 
Plats: Microsoft Teams/Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jessica Ekerbring (S) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Erika Svanström (S) 
Gun Wilén (S) 
Tomas Sandberg (S) 
Fredrik Norrström (KD) 
Marie Krantz (V) 
Carl Alm (M) 
Eghbal Kamran (M) 
Monica Thyresjö (M) 
Abraham Begallo (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Owe Lundin (S) Tjänstgör för Antti Ahtiainen (S) 
Eva Chrapkowska (S) Tjänstgör för Karl-Bertil Persson (S) 
Sol-Britt Fontander (M) Tjänstgör för Sonia Kira (L) 
 
Närvarande ersättare 
Anna Ekström (C) 
Jan Murman (SD) 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Stefan Ask Verksamhetsutvecklingschef 
Erik Ramberg Planerare 
Annika Ramberg Ekonom 
Carin Westmark Verksamhetschef 
Madelene Lagerlöf Verksamhetschef 
Stefan Sjöbäck Planerare 
Mikael Ramnerö Förvaltningens samordnare 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 1–12 
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Johan Boklund, sekreterare 
 
 
 
 
 
Jessica Ekerbring (S), ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), justerare 
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§ 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Vux 1/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Christopher Hedbom Rydaeus (M) till ordinarie att justera protokollet. 

2. Marie Krantz (V) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 17 februari. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Christopher Hedbom Rydaeus (M) till ordinarie att justera protokollet. 

2. Marie Krantz (V) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 17 februari. 

§ 2 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) anmäler övrig fråga till Vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden - Informationsinsatser kring vaccinationer. 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) anmäler övrig fråga till Vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden - Strategier och handlingsplaner. 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) anmäler övrig fråga till Vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden - Teckenspråkstolkning. 

Jan Murman (SD) anmäler övrig fråga till Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden - Individuella möjligheter till arbete, IMA-modellen. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Övriga frågor läggs till dagordningen 

§ 3 Beslut - Årsberättelse år 2020 Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Ärendenummer: Vux 61/2021 
Handläggare: Nima Poushin, Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en helårsrapport som innehåller analys av 
verksamheten samt ekonomiskt utfall för helår 2020. 
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Nämnden arbetar aktivt utifrån grunduppdrag samt de politiska mål och 
uppdrag som finns beskrivna i nämndens verksamhetsplan. Sammantaget är 
bedömningen att verksamheten bedrivs på ett sätt som till stora delar 
motsvarar uppdragen, men att insatser behövs för att stärka och utveckla vissa 
områden och verksamheter – framförallt med tanke på situationen på 
arbetsmarknaden. 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska utfall för 2020 
visar en avvikelse mot budget på +10,3 mnkr varav intraprenaden har en 
avvikelse på +4,9 mnkr. Exklusive intraprenaden uppgår nämndens avvikelse 
mot budget till +5,4 mnkr. Avvikelsen i förhållande till budget är +1,9 procent 
inklusive intraprenaden, och +1,4 procent exklusive intraprenaden.  Den 
positiva avvikelsen mot budget är huvudsakligen hänförlig till sent 
tillkommande statsbidrag (inom vuxenutbildning), en hyreskostnad på 3,3 
mnkr som inte debiterats (inom försörjning) samt ändrade 
redovisningsprinciper avseende djurbeståndet (inom arbetsmarknad). 

Beslutsunderlag 
Årsberättelse år 2020 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Årsberättelse för 
2020. 

2. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anhåller hos 
Kommunstyrelsen att intraprenaden Komvux driftsresultat justeras mot det 
ackumulerade resultatet. 

3. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

Proposition 
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det 
vill säga förvaltningens förslag och finner att vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Slutligen ställer 
ordföranden Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkande att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar bifalla yrkandet. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Årsberättelse för 
2020. 
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2. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anhåller hos 
Kommunstyrelsen att intraprenaden Komvux driftsresultat justeras mot det 
ackumulerade resultatet. 

3. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

§ 4 Information - Kommunala Aktivitetsansvaret 
Ärendenummer: Vux 72/2021 
Handläggare: Bo Andersson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om Kommunala aktivitetsansvaret. 

Enligt skollagen har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har 
fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning och inte har jobb. Kommunen ska 
arbeta för att ungdomarna erbjuds aktiviteter som syftar till att de närmar sig 
studier eller arbete. Kommunen ska söka upp och erbjuda möjligheter och stöd 
till den som tillhör den gruppen. Det kallas kommunens aktivitetsansvar, ibland 
används även förkortningen KAA. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint presentation "Kommunala aktivitetsansvaret". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 5 Information - Arbetsmarknadsläget och uppföljning av 
åtgärder 
Ärendenummer: Vux 75/2021 
Handläggare: Stefan Ask, Erik Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om arbetsmarknadsläget och 
uppföljning av åtgärder. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Arbetsmarknadsläget och uppföljning av åtgärder". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 6 Information - Redovisning av ärenden till nämnden från 
Utskott Försörjingsstöd 
Handläggare: Johan Boklund 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om att redovisning av 
stickprovsärenden från nämndens Utskott Försörjningsstöd ej kommer att 
behandlas av nämnden då det saknas en tekniskt säker lösning för att nämnden 
ska få behandla sekretessärenden vid nämndens sammanträden så länge som 
nämndens ledamöter deltar på distans. 

Utskott Försörjningsstöd har av denna anledning beslutat att just nu ej välja 
ut ärenden som redovisas till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträden med motiveringen att ärenden från utskottet på grund av 
sekretess ej kan redovisas för nämnden då nämndens sammanträden sker på 
distans. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 7 Aktuell information 
Ärendenummer: Vux 99/2021 
Handläggare: Jessica Ekerbring, Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och händelser 
som rör nämnden och förvaltningens område. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 8 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 528/2020 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 december 2020 - 31 januari 2021 fattats med stöd av delegation från 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 december 
2020 - 31 januari 2021 med stöd av delegation från Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

§ 9 Övrig fråga - Informationsinsatser kring vaccinationer 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) ställer övrig fråga angående 
informationsinsatser kring vaccinationer. 

Nämndens behandling 
Förvaltningschefen besvarar frågan. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 10 Övrig fråga - Strategier och handlingsplaner 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) ställer övrig fråga angående strategier och 
handlingsplaner. 

Nämndens behandling 
Förvaltningschefen besvarar frågan. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet 

§ 11 Övrig fråga - Teckenspråkstolkning 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) ställer övrig fråga angående 
teckenspråkstolkning 

Nämndens behandling 
Förvaltningschefen besvarar frågan. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet 

§ 12 Övrig fråga - Individuella möjligheter till arbete, IMA-
modellen 
Handläggare: Jan Murman (SD) 

Ärendebeskrivning 
Jan Murman (SD) ställer övrig fråga angående individuella möjligheter till 
arbete, IMA-modellen. 

Nämndens behandling 
Förvaltningschefen besvarar frågan. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet
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Särskilt yttrande   

  

                  Ärende 5             Vuxenutbildnings- och 
Ärendenummer: Vux 61/2021             arbetsmarknadsnämnden  
”Årsberättelse år 2020 VUXAM”                   Örebro kommun  
                                                                               12 februari 2021 
     
  

 Utanförskapet växer i Coronans farvatten 

Det ekonomiska utfallet för 2020 är väldigt positivt. Detta med tanke på att hela det 
föregående året präglades av pandemins skadeverkningar på samhället, ekonomin och 
arbetsmarknaden. Vi kunde se utveckling där personer som var långt ifrån 
arbetsmarknaden hamnade ännu längre ifrån den. Vilket inte bara är skadligt för 
nämndens ekonomi utan för även stora effekter på Örebro som kommun. Med detta 
utökas och cementeras utanförskap genom detta ökar segregationen i vår stad. 

Försörjningsstödet är nämndens stora utmaning under de kommande åren. Här har vi 
sett en utveckling inte bara under detta år men även tidigare i form av en ökning av 
antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd samt att bidragstidens längd ökar. När det 
gäller bidragstidens längd har den ökat tidigare år men accelererat under detta år. Det 
besvärande är inte att vi såg detta under 2020 utan att det pågick redan när ekonomin 
befann sig i högkonjunktur. 

Samtidigt ser vi en stor utmaning i att vara mer kostnadseffektiva. Här är det besvärande 
att PWC i sin rapport om Örebro kommuns arbetsmarknadsinsatser pekar på att våra 
insatser är dyrare än i andra kommuner. Samtidigt som vi har större ekonomiska 
antaganden än vad vi behöver. Till exempel genom feriearbetena. Här finns det 
möjlighet för effektiviseringar som kan möjliggöra nya arbetsformer och bidra till 
minska utanförskapet. 

 

För Moderaternas grupp i nämnden 

 

Christopher Hedbom Rydaeus (M)
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