
   
 

  

  
 

 
  

  
        

 
  
    

      
   

   
   

   
   

   
   

     
 

  
       

       
         

       
        

     
 

 
  

 
 

     
     

     
      

      
     
    
     
     
     

    

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Vux 124/2022 

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Datum: 2022-05-19 
Tid: 13:30–16:55 
Plats: Förvaltningskontoret, lokal Aftonstjärnan, Ringgatan 32, våning 1 

Närvarande ledamöter 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Karl-Bertil Persson (S) 
Tomas Sandberg (S)
Magnus Lagergren (KD) 
Marie Krantz (V)
Carl Alm (M) 
Eghbal Kamran (M)
Monica Thyresjö (M) 
Abraham Begallo (SD) 

§§ 64-74 

§§ 64-74 

Tjänstgörande ersättare
Owe Lundin (S) 
Eva Chrapkowska (S) 
Fateme Barikzay (C) 
Thord Andersson (KD) 
Jan Murman (SD) 

Ersätter Jessica Ekerbring (S) 
Ersätter Antti Ahtiainen (S) 
Ersätter Gun Wilén (S) §§ 64-74 
Ersätter Erika Svanström (S) 
Ersätter Mats Einestam §§ 64-74, 
Ersätter Abraham Begallo (SD) §§ 75-
79 

Närvarande ersättare 

Övriga 
Carin Westmark Verksamhetschef 
Ashraf Ghotbi Enhetschef 
Nima Poushin 
Madelene Högberg Karlsson 
Stefan Ask 
Erik Ramberg 
Anna Almbrandt 

Förvaltningschef 
Ekonom 
Biträdande förvaltningschef 
Planerare 
Planerare 

Stefan Sjöbäck 
Daniel Jonsson 

Planerare 
Planerare 

Carolin Skog 
Sofia Särnholm 

Sakkunnig 
Sakkunnig 
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Elinor Sörensson Socialsekreterare 
Annsofie Karlsson Enhetschef 
Daniel Jonsson Planerare 
Maria Viduss Nämndsekreterare 

Paragraf 64–68 och 70–79 

Maria Viduss, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), ordförande 

Marie Krantz (V), justerare 
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§ 64 Kallelse och föredragningslista 

§ 65 Protokolljusterare 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Marie Krantz (V) 

Förslag till ersättande justerare: Monica Thyresjö (M) 

Protokollet justeras 2022-05-24 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Att jämte ordföranden utse Marie Krantz (V) till justerare med Monica 
Thyresjö (M) som ersättare. 

2. Protokollet justeras 2022-05-24 

§ 66 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

§ 67 Anmälan av jäv 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 68 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Ärendebeskrivning 
Godkännande av ärendelista. 

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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§ 69 Stickprov - Sekretess 

§ 70 Övrig fråga - Information arbetsmiljön på 
socialkontoret 
Ärendenummer: Vux 209/2022 
Handläggare: Carin Westmark 

Ärendebeskrivning 
Monica Thyresjö (M) har anmält en övrig fråga på Utskott försörjningsstöd
2022-03-15 om arbetsmiljön på socialkontoret med tanke på hot och våld mot 
socialtjänsten. Frågan besvarades på utskottssammanträdet och nu får
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samma information som 
utskottet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

-Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

-Informationen tas till protokollet. 

§ 71 Beslut - Delårsrapport med prognos 1 
Ärendenummer: Vux 195/2022
Handläggare: Madelene Högberg Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller 
analys av ekonomiskt utfall till och med april samt prognos för helår 2022. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 1, 2022 Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer delårsrapport med 
prognos 1 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer delårsrapport med 
prognos 1 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Christopher Hedbom Rydaeus (M) får lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

§ 72 Verksamhetsuppföljning 
Ärendenummer: Vux 195/2022
Handläggare: Stefan Ask, Erik Ramberg, Anna Almbrandt 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsuppföljning kopplat till Delår 1. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Verksamhetsuppföljning. 

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. 

§ 73 Beslut - Lokal riktlinje avseende habiliteringsersättning 
- ekonomiskt bistånd 
Ärendenummer: Vux 83/2022
Handläggare: Carolin Skog, Sofia Särnholm 

Ärendebeskrivning 
Habiliteringsersättning är en dagpenning som delvis betalas ut två gånger om
året i ett engångsbelopp till personer som deltar i daglig verksamhet. Dessa 
utbetalningar medräknas som inkomst vid bedömning av rätten till bistånd,
vilket är enligt rättspraxis. Undantag från rättspraxis föreslås dock nu med 
anledning av att engångsbeloppen, som utbetalas med hjälp av sökta statliga
medel från annan nämnd, är avsedda för enskilda och inte för att minska 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kostnader. 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås därför att anta en ny 
lokal riktlinje som innebär att engångsbeloppen av habiliteringsersättning sa
undantas som inkomst vis utbetalningstillfället vid bedömning av rätten till 
bistånd jml 4:1 Socialtjänstlagen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Rekvirering av statsbidrag för Habiliteringsersättning, 
Programnämnd Social Välfärd.
Tjänsteskrivelse förslag lokal riktlinje avseende habiliteringsersättning -
ekonomiskt bistånd. 

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

-att anta en ny lokal riktlinje som innebär att engångsbeloppen av 
habiliteringsersättning ska undantas som inkomst vid utbetalningstillfället vid
bedömning av rätten till bistånd jml 4:1 SoL. 

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
ett tilläggsyrkande att förvaltningen ges i uppdrag att se över exakt hur mycket 
som räknats bort som inkomst när det gäller habiliteringsersättningens
engångsbelopp samt att se över om det finns legalt utrymme eller prejudikat 
som möjliggör för kommunen att återföra en del eller hela summan till dessa
individer. 

Abraham Begallo (SD) yrkar bifall till Christopher Hedbom Rydaeus (M)
yrkanden. 

Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) och Karl-Bertil Persson (S) yrkar bifall
till förvaltningens förslag samt avslag till Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut nämligen bifall till
förvaltningens förslag samt Christopher Hedbom Rydaeus (M) tilläggsyrkande. 

Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att
det bifalls. 

Ordförande ställer sedan proposition på Christopher Hedbom Rydaeus (M)
tilläggsyrkande och finner att det avslås. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

-att anta en ny lokal riktlinje som innebär att engångsbeloppen av 
habiliteringsersättning ska undantas som inkomst vid utbetalningstillfället vid
bedömning av rätten till bistånd jml 4:1 SoL. 

Reservation 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), Carl Alm (M), Eghbal Kamran (M) och
Monica Thyresjö (M) reserverar sig mot avslagsbeslutet avseende 
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tilläggsyrkandet till förmån för Christopher Hedbom Rydaeus (M)
tilläggsyrkande. 

Abraham Begallo (SD) och Jan Murman (SD) reserverar sig mot
avslagsbeslutet avseende tilläggsyrkandet till förmån för Christopher Hedbom 
Rydaeus (M) tilläggsyrkande. 

§ 74 Ledamotsinitiativ - Inför Samhällskunskap för 
invandrare 
Ärendenummer: Vux 194/2022 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna genom Christopher Hedbom Rydaeus (M) initierar ärendet "Inför 
Samhällskunskap för invandrare". Moderaterna föreslår att förvaltningen ges i
uppdrag att utreda ett införande av Samhällskunskap för invandrare med fokus 
på den enskildes rättigheter, Sveriges demokrati och hur det svenska samhället
fungerar inom SFI-verksamheten. Utredningen ska innehålla förslag för 
timplan, kursplan och kostnader för införandet av Samfi inom den befintliga
SFI-verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ - Inför Samhällskunskap för invandrare. 

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar bifall till Ledamotsinitiativet. 

Abraham Begallo (SD) yrkar bifall till Ledamotsinitiativet samt ett 
tilläggsyrkande om nämnden bifaller ledamotsinitiativet ska förvaltningen ges i
uppdrag att, utöver samhällskunskap för invandrare, även utreda ett införande 
av arbetslivsorientering (AO) för invandrare inom SFI-verksamheten. 

Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), Karl-Bertil Persson (S), Magnus 
Lagergren (KD) och Marie Krantz (V) yrkar avslag på Ledamotsinitiativet och
avslag på Abraham Begallos tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut det vill säga Abdulrahman 
Ibrahim Muhammed (C) mfl. yrkande om att avslå Ledmotsinitiativet,
Christopher Hedbom Rydaeus (M) förslag om att bifalla Ledamotsinitiativet 
samt ett tilläggsyrkande från Abraham Begallo (SD) som tas upp om
Ledamotsinitiativet bifalls. 

Ordförande ställer Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) mfl. yrkande om att
avslå ledmotsinitiativet mot Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkande om att 
bifalla ledamotsinitiativet mot varandra och finner att Vuxenutbildnings- och 
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arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Abdulrahman Ibrahim Muhammeds
(C) mfl. yrkande. 

Ordförande finner att Abraham Begallos (SD) tilläggsyrkande faller i och med
att ledamotsinitiativet avslås. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

-Ledamotsinitiativet avslås. 

Reservation 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), Carl Alm (M), Eghbal Kamran (M) och 
Monica Thyresjö (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christopher
Hedbom Rydaeus (M) yrkande om att bifalla ledamotsinitiativet. 

Abraham Begallo (SD) och Jan Murman (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Abraham Begallos (SD) yrkande om att bifalla ledamotsinitiativet 
samt tilläggsyrkande om att förvaltningen ges i uppdrag att, utöver
samhällskunskap för invandrare, även utreda ett införande av 
arbetslivsorientering (AO) för invandrare inom SFI-verksamheten. 

§ 75 Kvalitetsberättelse 2022 - Verksamhet Försörjning 
Ärendenummer: Vux 200/2022 
Handläggare: Carin Westmark, Carolin Skog, Sofia Särnholm 

Ärendebeskrivning 
Årets kvalitetsberättelse syftar till att beskriva det arbete som gjorts i 
verksamhet Försörjning under år 2021 för att utveckla och säkra kvalitén, vilket
redovisas genom följande benämningar: 
egenkontroll, riskanalyser, utredning av avvikelser, verksamhetsutveckling samt
avslutningsvis med information om vilka processer, rutiner samt 
stöddokument som antagits eller reviderats under året. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsberättelse 2022 - Verksamhet Försörjningsstöd 

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

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 
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§ 76 Information - Flyktingsituationen nationellt och lokalt 
Ärendenummer: Vux 102/2022
Handläggare: Stefan Ask, Stefan Sjöbäck 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Flyktingsituationen nationellt och lokalt inklusive
Migrationsverkets prognos 2. 

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. 

§ 77 Aktuell information 
Ärendenummer: Vux 117/2022
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Ärendebeskrivning 
Ingen aktuell information. 

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. 

§ 78 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 201/2022
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 april till 30 april samt ordförandebeslut gällande hyresskuld 2022-05-13
som fattats med stöd av delegation från Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
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Beslutsunderlag 
Delegationslista försörjningsstöd april 2022 
Protokoll Utskott Försörjningsstöd 2022-04-26
ordförandebeslut hyresskuld 2022-05-13 

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. 

§ 79 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Vux 208/2022 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen Örebro län, Uppdrag till länsstyrelserna att delta i genomförandet
av Migrationsverkets uppdrag att anskaffa boenden för skyddsbehövande 
enligt massflyktsdirektivet inklusive bilaga 1 och bilaga 2 

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

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 
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Särskilt yttrande 

Ärende 8             Vuxenutbildnings- och 
Ärendenummer: VUX 195/2022             arbetsmarknadsnämnden  
”Beslut – Delår 1”             Örebro kommun 
                                                                               19 maj 2022 

En stärkt ekonomi behöver kompletteras med förbättrade 
verksamhetsresultat. 

En av de mest glädjande delarna av denna delårsrapport är den att under detta 
kalenderår påverkas inte längre våra verksamheter av pandemin. De kan nu gå tillbaka 
till normal verksamhet. Det ger nämnden en stärkt position för att kunna ta oss an de 
samhällsproblem vi ser och som vi har i uppgift att i så stor utsträckning det är möjligt 
att lösa. Samtidigt har Rysslands invasion av Ukraina gett nämnden nya utmaningar i 
form av en ökad flyktingström till Sverige. 

Delårsrapporten kännetecknas av både orosmoln, glädjetecken och utmaningar. Något 
som till exempel sticker ut är det prognosticerade underskottet för verksamhet 
utbildning. Något som skulle minska deras ackumulerade resultat till strax över 1 miljon 
kronor. Vilket självklart påverkar verksamhetens manövreringsutrymme. Detta är något 
som behöver förklaras med noggrant och att se till att detta inte är en fortsatt utveckling 
för verksamheten. 

I dagsläget prognosticerar verksamhet försörjning ett överskott på cirka 9 miljoner 
kronor vilket är positivt. Samtidigt ska vi vara medvetna om att detta är efter en rejäl 
kostnadsökning under de senaste åren. Detta kopplas ihop med ett minskat antal 
nyansökningar och totalt antal ansökningar. Vilket är positivt men visar också hur vi 
fortsatt inte lyckas komma åt de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Detta 
behöver förändras och det kräver reformer. 

För Moderaternas grupp i nämnden 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
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Yrkande 

Ärende: 10 
Ärendenummer: Vux 83/2022 Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden Örebro ”Beslut – Lokal riktlinje avseende 
kommun. 19 maj 2022 habiliteringsersättning – ekonomiskt bistånd.” 

Juridiskt korrekt men moralisk tvivelaktigt 

När det gäller dessa engångsbelopp som betalats ut till individer för att stimulera deras 
aktivitet i daglig verksamhet går det att konstatera att förvaltningen har agerat på ett 
korrekt sätt. Däremot är det tydligt hur det offentliga faktiskt har svikit dessa individer i 
frågan om engångsbeloppen. Genom att individerna som uppbär försörjningsstöd inte 
har belysts i beredningsprocessen för dessa engångsbelopp har dessa tillskott hittills 
endast blivit ett plus-minus-noll spel. Vilket inte varit tanken med dessa utbetalningar. 

Det är bra och rätt att detta ändras nu. Däremot skaver det att denna process hittills lett 
till att nämnden som sådan har tjänat flera hundratusen kronor på detta. Samtidigt som 
dessa individer inte tjänat en krona på detta. Det blir ett moraliskt fel från det offentliga. 
Därför föreslår vi nu att förvaltningen ges i uppdrag att se över om det finns legalt 
utrymme eller prejudikat som möjliggör att återföra en del eller hela summan av de 
medel av engångsbeloppen som dragits av som inkomst i hanteringen av 
försörjningsstöd. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att bifalla förslaget till beslut 

samt 

att förvaltningen ges i uppdrag att se över exakt hur mycket som räknats bort 
som inkomst när det gäller habiliteringsersättningens engångsbelopp samt 
att se över om det finns legalt utrymme eller prejudikat som möjliggör för 
kommunen att återföra en del eller hela summan till dessa individer. 

För Moderaternas grupp i nämnden 

Christopher Rydaeus (M) 



Tilläggsyrk~nde 
Ärende: Ledamotsinitiativ (M) - Inför samhällskunskap för invandrare 
Ärendenummer: Vux 194/2022 
Datum: 2022-05-19 

Komplettera med arbetslivsorientiering 

Vi välkomnar moderaternas ledamotsinitiativ om att utreda införande av samhällskunskap för 
invandrare inom SFl-verksamheten. Att lära sig om svenska samhället och dess värderingar är en 
viktig del i att integrera nyanlända i vårt demokratiska samhälle. 

Vi ser dock gärna att utredningsuppdraget breddas till att specifikt även inkludera arbetslivsorientering 
(AO), eftersom arbete är en så avgörande del i att komma in i, och anpassa sig till, det svenska 
samhället och dess kultur. 

I AO gymnasiet brukar man ta upp frågor som berör arbetsmiljöer, fackföreningar, skatter och liknande 
saker. Dessa lektioner är till för att eleverna lättare ska kunna klara av arbetslivet när de lämnar skolan. 
Vi menar att samma behov finns för nyanlända och vill därför utreda hur man kan föra in det på ett 
tydligare sätt som komplement till samhälls- och språkundervisningen. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att ledamotsiniativet bifalls med följande 
tilläggsyrkanden: 

Att förvaltningen ges i uppdrag att, utöver samhällskunskap för invandrare, även utreda ett 
införande av arbetslivsorientering för invandrare inom SFl-verksamheten. 
Att utredningen på motsvarande sätt innehåller förslag för timplan, kursplan och kostnader för 
införande av AO inom den befintliga SFl-verksamheten. 

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation. 

För Sverigedemokraterna i nämnden: 

Svengedemok1atemo Örebro kommun 
Orgarnsationsm1mmor 802450-5730 
Box 30000, 701 35, Örebro 
Telefon· 019-21 55 38 
E-posl orebro@scl se Sid. 1 (1) 
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