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Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2022-11-10 
Tid: 13:30–16:00 
Plats: Förvaltningskontoret, lokal Aftonstjärnan, Ringgatan 32, våning 1 
 
Närvarande ledamöter 
Jessica Ekerbring (S) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Antti Ahtiainen (S) 
Erika Svanström (S) 
Karl-Bertil Persson (S) 
Tomas Sandberg (S) 
Magnus Lagergren (KD) 
Milian Olavssønn Snekkerbakken (M) 
Eghbal Kamran (M) 
Monica Thyresjö (M) 
Mats Einestam (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Owe Lundin (S) Ersätter Gun Wilén (S) 
Eva Chrapkowska (S) Ersätter Marie Krantz (V) 
Jan Murman (SD) Ersätter Abraham Begallo (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Fateme Barikzay (C) 
Peter Westberg (M) 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Carin Westmark Verksamhetschef 
Annsofie Karlsson Enhetschef  
Yvonne Haneskog Planerare 
Annika Ramberg Ekonom 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Madelene Lagerlöf Verksamhetschef 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Bo Andersson Enhetschef  
Berka Nilsson Arbetskonsulent  
Stefan Sjöbäck Planerare 
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Paragraf 125–129 och 131–138 
 
 
 
 
Maria Viduss, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jessica Ekerbring (S), ordförande 
 
 
 
 
Mats Einestam (L), justerare  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  3 (9) 

§ 125 Kallelse och föredragningslista 

§ 126 Protokolljusterare 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ordinarie justerare: Mats Einestam (L) 

Förslag till ersättande justerare: Jan Murman (SD) 

Protokollet justeras 2022-11-15. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1.Att jämte ordförande utse Mats Einestam (L) till ordinarie att justera 
protokollet med Jan Murman (SD) som ersättare. 

2.Protokollet justeras 2022-11-15.  

§ 127 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av övriga frågor. 

§ 128 Anmälan av jäv 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv.  

§ 129 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 
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§ 130 Stickprovsärende - sekretess 

§ 131  Rapport utvärdering av sociala investeringar i 
Varberga och Oxhagen "Partnerskap Vox" 
Ärendenummer: Vux 404/2022 
Handläggare: Yvonne Haneskog 

Ärendebeskrivning 
Rapporten avser en uppföljande utvärdering av satsningarna Team Oxhagen, 
Specialpedagogisk kompetensutveckling och El Sistema som genomfördes 
mellan åren 2015 – 2018. De tre satsningarna benämns gemensamt som 
Partnerskap VoX och riktade sig framför allt mot barnen i åldrarna 0–9, deras 
äldre syskon och deras föräldrar boende i Varberga och Oxhagen. 

Syftet med utvärderingen är att undersöka vilka medelfristiga effekter som 
uppstått efter satsningarnas slut och om effekterna är bestående. I 
investeringens ansökan uppgavs fyra övergripande målsättningar varav en av 
dessa, förbättra förutsättningarna för ökad måluppfyllelse för alla barn i skolan följs upp 
i denna utvärdering. För att mäta om det har skett en förbättring i 
måluppfyllelsen görs ett urval av barn, tillika insatsgrupp, som består av elever 
som vårterminen 2015 gick i Hagaskolans förskoleklass (kohort 1) samt barn 
på förskolan Blåmesen som då var 5 år gamla (kohort 2). 

Resultaten visar bland annat att insatsgruppens båda kohorter presterar bättre i 
ämnena svenska och matematik i årskurserna 3 och 6 i jämförelse med 
respektive helklass. Avsaknad av ett kvantitativt mål i den gemensamma 
ansökan försvårar dock bedömning av målets uppfyllnad. Vidare saknas även 
en kontrollgrupp som medför att den kausala länken mellan investeringen och 
dess effekter inte kan urskiljas. Resultaten som presenteras i denna rapport ger 
därför endast en indikation på ifall satsningarna har lett till förbättrade 
förutsättningar för ökad måluppfyllelse för alla barn i skolan. En av 
slutsatserna är därför att resultaten i denna utvärdering tyder på att 
måluppfyllelsen i årskurs 3 åtminstone pekar åt positiv riktning. 

Investeringens nettoeffekt från det kommunalekonomiska perspektivet 
estimeras till [-4 550 tkr]. Den negativa nettoeffekten beror på svårigheter vid 
länkning av de förväntade effekterna till satsningarna. Till följd därav är 
bedömningen att återföringen i den reviderade återföringsplanen inte ska 
ifrågasättas och sammantaget återförs 34 procent av ursprunglig 
återföringsplan. Återföring för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden är återförd tidigare år. 

Beslutsunderlag 
- Rapport sociala investeringar, Partnerskap Vox 2022-10-06 
- Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen 2022-10-06 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

-Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

-Informationen läggs till handlingarna. 

§ 132 Beredning - Tillsynsrapport Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 2022  Uppföljning av intern 
kontroll 
Ärendenummer: Vux 405/2022 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll. Syftet 
med tillsynen är att säkerställa att den interna kontrollen är god inom 
verksamhetsområdet. Det innebär att säkerställa att följande mål uppnås:  

 att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
 att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig 
 att lagar, föreskrifter och riktlinjer mm efterlevs 

Efter genomförd riskanalys beslutade Vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsnämnden om tre tillsynsområden för 2022. 

 Granska om rutinen för klienter som har hyresskuld följs enligt 
framtagna riktlinjer. 

 Granska om kodplan följs enligt instruktion. 
 Granska om det finns brister i kunskap om rutiner för att anmäla 

arbetsskador och tillbud. 

Inom tillsynsområdet ”Granska om rutinen för klienter som har hyresskuld följs enligt 
framtagna riktlinjer” framkom vissa brister. Bedömningen för tillsynsområdet 
”Granska om kodplan följs enligt instruktion” visade på samma sätt vissa brister. 
Vidare framkom att tillsynsområdet ”Granska om det finns 
brister i kunskap om rutiner för att anmäla arbetsskador och tillbud ” också fick 
bedömningen vissa brister. De åtgärder som föreslås anses tillräckliga för att 
komma tillrätta med bristerna. Det handlar till stor del om att informera, 
utforma dokumentation och följa upp. I rapporten redovisas även uppföljning 
av de åtgärder som beslutades i 2021 års tillsynsrapport.  

Nämnden har en ändamålsenlig styrning och det totala internkontrollsystemet 
bedöms som tillräckligt. Nämndens interna kontroll som helhet bedöms som 
”hög grad av kontroll”.  Tillsynen leder till nödvändiga förbättringar och 
utveckling av internkontrollen. 
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Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022 - 
Uppföljning av intern kontroll 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 133 Rapport - Feriepraktik 2022 
Ärendenummer: Vux 308/2022 
Handläggare: Bo Andersson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en redovisning av utfallet av 2022 års 
feriepraktik. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Rapport feriepraktik 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 134 Information – Samarbetet med MUCF (Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och 
volontärsarbete 
Ärendenummer: Vux 413/2022 
Handläggare: Berka Nilsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en presentation gällande arbetet med 
volontärer inom organisationen samt samarbetet med MUCF (Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).  
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Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Volontärsarbete 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

-Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

-Informationen tas till protokollet. 

§ 135 Information - Flyktingsituationen  
Ärendenummer: Vux 102/2022 
Handläggare: Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet aktuell information gällande 
flyktingsituationen, kommunens samordnade arbete med flyktingmottagningen 
samt förvaltningens arbete med bosättning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

-Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

-Informationen tas till protokollet.  

§ 136 Aktuell information  
Ärendenummer: Vux 117/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring, Nima Poushin, Maria Viduss, Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information inför ny nämndorganisation 2023, 
inbjudan till gemensam avslutning i samband med nämndsammanträdet i 
december, påminnelse om Resultatdialog Komvux och annan aktuell 
information.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

-Informationen tas till protokollet.  
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

-Informationen tas till protokollet.  

§ 137 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Vux 280/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 oktober 2022 till 31 oktober 2022 som fattats med stöd av delegation 
från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 oktober 
2022 till 31 oktober 2022 med stöd av delegation från Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

§ 138 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Vux 283/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2022-09-15 
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2022-10-13 
KSUS 2022-10-11, § 20 Uppföljning av handlingsplan för barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll i Örebro kommun 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
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