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Monica Thyresjö (M) 
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Owe Lundin (S) Tjänstgör för Magnus Lagergren (KD) 
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Jan Murman (SD) Tjänstgör för Abraham Begallo (SD) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Carin Westmark Verksamhetschef 
Veronica Svensson Verksamhetschef 
Madelene Högberg Karlsson Ekonom 
Madelene Lagerlöf Verksamhetschef 
Stefan Sjöbäck Planerare 
Bo Andersson Enhetschef 
Martin Weidinger Sakkunnig 
Erik Ramberg Planerare 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
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Johan Boklund, sekreterare 
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Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), 1:e vice ordförande, ordförande 
 
 
 
 
Erik Löfstedt (L), justerare  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  3 (10) 

§ 75 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Vux 15/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Erik Löfstedt (L) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Jan Murman (SD) utses  till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 29 september. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Erik Löfstedt (L) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Jan Murman (SD) utses  till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 29 september. 

§ 76 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) anmäler övrig fråga till Vuxenutbildnings 
och arbetsmarknadsnämnden - Tidplan för återkoppling till nämnden av 
kostnadsjämförelser för arbetsmarknadsåtgärder. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Övrig fråga läggs till dagordningen 

§ 77 Beslut - Delårsrapport med prognos 2 - 2021 
Ärendenummer: Vux 67/2021 
Handläggare: Stefan Ask, Madelene Högberg Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller 
analys av verksamheten samt ekonomiskt utfall till och med augusti och 
prognos för helår 2021 för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse "Delårsrapport med prognos 2, 2021 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden". 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Delårsrapport 
med prognos 2 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

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

Proposition 
Ordförande Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) finner att det finns ett 
förslag till beslut, det vill säga förvaltningens förslag till beslut 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 Delårsrapport 
med prognos 2 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

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

§ 78 Beredning - Resultatdialog Vuxenutbildningen 
Ärendenummer: Vux 375/2021 
Handläggare: Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Regelbunden dialog i ömsesidiga samtal om Vuxenutbildningens resultat och 
utvecklingsbehov, i syfte att bidra till bättre beslut om prioriteringar och 
utvecklingsinsatser är en central del i huvudmannens kvalitetsarbete. 

Resultatdialogen har som syfte att uppmärksamma styrkor och utmaningar på 
skolenheterna och i första hand fokusera på det som har betydelse för 
elevernas utveckling och lärande. I dialogen ska uppmärksammas läget 
beträffande väsentliga målområden, vilka utvecklingsinsatser som behövs, vilka 
goda exempel som finns, vilka skolenheter med större utmaningar som 
identifierats, samt vilka åtgärder som kommer att vidtas inom området på lång 
och kort sikt. Dialogen ska även inrymma en diskussion kring skolenheternas 
förutsättningar. 
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I resultatdialogen medverkar nämnd, förvaltning och rektorer. Det är önskvärt 
att det i resultatdialogen finns en bred representation från nämnden. Det 
skapar delaktighet och samförstånd om resultat, kvalitet och utvecklingsbehov. 
Förvaltningens förslag är att sju representanter från nämnden deltar i 
resultatdialogen. En representant från varje politiskt parti. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Resultatdialog", daterad 2021-09-13. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 79 Rapport - Flyktingmottagning 2021 
Ärendenummer: Vux 73/2021 
Handläggare: Stefan Sjöbäck 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om Migrationsverkets senaste 
prognos om flyktingmottagningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens rapport "Flyktingmottagning och asyl". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 80 Information - Arbetsmarknadsläget och uppföljning 
av åtgärder 2021 
Ärendenummer: Vux 75/2021 
Handläggare: Erik Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om arbetsmarknadsläget och 
uppföljning av åtgärder. 
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Beslutsunderlag 
PowerPoint "Arbetsmarknadsläget och uppföljning av åtgärder". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 81 Information - Effekter av digitalisering och förändrat 
arbetssätt inom Verksamhet Försörjning 
Ärendenummer: Vux 132/2021 
Handläggare: Martin Weidinger, Carin Westmark 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om effekter av digitalisering och 
förändrat arbetssätt inom Verksamhet Försörjning. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Effekter av digitalisering och förändrat arbetssätt inom 
Verksamhet Försörjning". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 82 Övrig fråga - Tidplan för återkoppling till nämnden av 
kostnadsjämförelser för arbetsmarknadsåtgärder 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) ställer övrig fråga - Tidplan för 
återkoppling till nämnden av kostnadsjämförelser för arbetsmarknadsåtgärder? 

Beslutsunderlag 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) besvarar frågan. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet 

§ 83 Uppföljning - Feriepraktik 2021 
Ärendenummer: Vux 76/2021 
Handläggare: Bo Andersson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en uppföljning av feriepraktiken sommaren 
2021. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint presentation "Uppföljning - Feriepraktik sommaren 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 84 Information - Hur har pandemin påverkat Komvux 
under vårterminen 2021 
Ärendenummer: Vux 386/2020 
Handläggare: Veronica Svensson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en presentation av hur har pandemin påverkat 
måluppfyllelsen på Komvux under våren år 2021. 

Beslutsunderlag 
Rapport "Hur har pandemin påverkat måluppfyllelsen på Komvux under våren 
2021?", daterad 2021-08-20. 

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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§ 85 Den kommunala lantmäterimyndigheten KLM 
Ärendenummer: Vux 383/2021 
Handläggare: Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Miljönämnden (MN) är idag enligt reglementet huvudman för den kommunala 
lantmäterimyndigheten (KLM). Statliga lantmäterimyndigheten har tillsyn över 
verksamheten som bedrivs vid KLM och har förelagt kommunen att ändra 
organisationstillhörigheten för KLM på ett sätt som innebär att MN inte längre 
är huvudman för KLM. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en revidering av reglementet som 
innebär att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (VUXAM) istället 
blir huvudman för KLM. Ärendet är behandlat av Kommunstyrelsen och ska 
slutligen beslutas av Kommunfullmäktige. Förslaget är att ändringen ska gälla 
från och med den 1 oktober 2021. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 86 Val av ersättare i Vuxenutbildningsoch 
arbetsmarknadsnämndens utskott Försörjningsstöd 
Ärendenummer: Vux 407/2021 
Handläggare: Johan Boklund 

Ärendebeskrivning 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har att förrätta val till 
uppdraget som ersättare i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
Utskott Försörjningsstöd efter Fredrik Norrström (KD). 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Magnus Lagergren (KD) väljs till uppdraget som ersättare i 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens Utskott Försörjningsstöd 
efter Fredrik Norrström (KD). 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
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- Magnus Lagergren (KD) väljs till uppdraget som ersättare i 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens Utskott Försörjningsstöd 
efter Fredrik Norrström (KD). 

§ 87 Aktuell information 
Ärendenummer: Vux 99/2021 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Ordförande och biträdande 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 

§ 88 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Vux 336/2021 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete 
2021-06-01, § Antagande av Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 
strategi för Örebro kommun. 

Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande strategi för Örebro kommun. 

Mälardalsrådet - Rapport om Rekrytering till och från högre utbildning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

§ 89 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 408/2021 
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Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 juni 2021 - 31 augusti 2021 fattats med stöd av delegation från 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 juni 2021 - 
31 augusti 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
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Särskilt yttrande   

  

                  Ärende 5             Vuxenutbildnings- och 
Ärendenummer: VUX 67/2021             arbetsmarknadsnämnden  
”Delårsrapport 2 med prognos”                   Örebro kommun  
                                                                               24 September 2021 
     
  

 Hög tid för reformer 

 

Pandemins skadeverkningar på människoliv, samhälle och ekonomi har pågått i över ett 
år nu och vi börjar äntligen se ljuset i tunneln. Nu börjar samhället återigen öppna upp 
och det ställer stora krav på vår verksamhet. Det som varit digitalt ska i stor 
utsträckning återigen bli fysiskt. Här behöver vi se till att utnyttja den uppgång i 
ekonomin som nu spås komma genom att se till att deltagare i våra 
arbetsmarknadsinsatser kan komma in på arbetsmarknaden, att vi minskar antalet som 
befinner sig i ett bidragsberoende och att våra utbildningar generar arbete eller vidare 
studier. 

Trotts att vi prognosticerar ett stort överskott omfattande 14,7 miljoner kronor är vi 
oroade. Det är glädjande att enhet försörjning också prognosticerar ett överskott i sin 
verksamhet, dock är vi oroade över den politiska ledningen omedvetenhet kring vad 
våra insatser de facto levererar. Här anser vi att det krävs ett omfattande arbete att ta 
fram former för utvärdering för att garantera kostnadseffektivitet i verksamheten. 

Utöver detta ser vi att den grupp som befann sig längre ifrån arbetsmarknaden innan 
pandemin befinner sig ännu längre ifrån den nu. Här måste reformer till. Vi föreslår 
bland annat heltidsaktivering motsvarande arbetsförmåga för erhållande av 
försörjningsstöd, mer praktikplatser som insats och ett svenskt introduktionsprogram för 
att motverka segregation. Detta verkar Socialdemokraterna totalt ointresserade av. 
Vilket på sikt kommer ge negativa effekter för vår verksamhet. 

För Moderaternas grupp i nämnden 

 

Christopher Hedbom Rydaeus (M)
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