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Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2021-05-28 
Tid: 13:30–17:00 
Plats: Microsoft Teams/Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jessica Ekerbring (S) §§ 46-55 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Antti Ahtiainen (S) 
Erika Svanström (S) 
Karl-Bertil Persson (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) §§ 46-55 
 
Tjänstgörande ersättare 
Owe Lundin (S) Tjänstgör för Jessica Ekerbring (S) §§ 

56-63, , ej tjänstgörande ersättare §§ 
46-55 

Erik Löfstedt (L) Tjänstgör för Sonia Kira (L) 
Jan Murman (SD) Tjänstgör för Abraham Begallo (SD) §§ 

56-63 , ej tjänstgörande ersättare §§ 46-
55 

 
Närvarande ersättare 
Eva Chrapkowska (S) 
Anna Ekström (C) 
Sol-Britt Fontander (M) 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Veronica Svensson Verksamhetschef 
Madelene Lagerlöf Verksamhetschef 
Carin Westmark Verksamhetschef 
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Stefan Ask Verksamhetsutvecklingschef 
Erik Ramberg Planerare 
Madelene Högberg Karlsson Ekonom 
Annika Ramberg Ekonom 
Martin Weidinger Sakkunnig 
Annsofie Karlsson Sakkunnig 
Linus Jonasson Rektor 
Tommy Ledin Ekonom 
Viveca Tachezy Enhetschef 
Kristina Forsgren Administrativ samordnare 
Stefan Sjöbäck Planerare 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 46–63 
 
 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
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Jessica Ekerbring (S), ordförande §§ 46–55 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), ordförande §§ 56–63 
 
 
 
 
Eghbal Kamran (M), justerare 
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§ 46 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Vux 13/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Eghbal Kamran (M) till ordinarie att justera protokollet. 

2. Monica Thyresjö (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 2 juni. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Eghbal Kamran (M) till ordinarie att justera protokollet. 

2. Monica Thyresjö (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 2 juni. 

§ 47 Ändringar och tillägg till föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) initierar ledamotsinitiativet " Snabbspår till 
Komvux". 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ledamotsinitiativet - "Snabbspår till Komvux" läggs till dagordningen. 

§ 48 Beslut - Ledamotsinitiativ, Moderaterna - Öka 
säkerheten på Komvux 
Ärendenummer: Vux 233/2021 
Handläggare: Nima Poushin, Veronica Svensson 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har genom ett ledamotsinitiativ föreslagit att förvaltningen ges i 
uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för upphandling samt behovet 
hos Komvux av en säkerhetsapp. Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutade 2021-04-16 att ledamotsinitiativet - "Öka 
säkerheten på Komvux" skickas på beredning och tas upp för beslut vid 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde när ärendet är 
berett. 
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Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ, Moderaterna - Öka säkerheten på Komvux. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Svar på ledamotsinitiativ – Öka säkerheten på 
Komvux", separat utskick efter majoritetens gruppmöte. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Ledamotsinitiativet är tillgodosett 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ledamotsinitiativet är tillgodosett 

§ 49 Beslut - Attestförteckning för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter 2021 
Ärendenummer: Vux 64/2021 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd årligen ska utse 
attestanter för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom 
nämndens förvaltningsområde. En aktuell förteckning över samtliga attestanter 
ska finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen. 

Beslutsunderlag 
Attestförteckning för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamheter 2021. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Attestförteckning för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Attestanter utses enligt förteckning. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Attestanter utses enligt förteckning. 

§ 50 Beslut - Justering Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens rambudget 
Ärendenummer: Vux 65/2021 
Handläggare: Annika Ramberg 
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Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat om justerad rambudget för Vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden. Nedanredovisasbeslutade justeringar samt 
förvaltningens förslag på fördelning av budgetjusteringen inom nämndens 
budget.   

-       Nämndens rambudget ökas med 895 tkr avseende normökning avseende 
försörjningsstöd, läggs till budget verksamhet försörjning. 

-       Nämndens rambudget ökas med 2 750 tkr avseende hyresökning kopplat 
till försörjningsstöd, läggs till budget verksamhet försörjning. 

-       Nämndens rambudget ökas med 26 tkr avseende kompensation för 
hyres- och schablonökningar, läggs till budget för förvaltningsledning för att 
senare fördelas ut till verksamheten baserat på faktisk kostnadsökning 

-        Nämndens rambudget ökas med 4 733 tkr i kompensation för 
kostnadsökning hänförligt till löneöversynen 2021. Hela justeringen läggs till 
den förvaltningsinterna fördelningspotten för att senare fördelas ut till 
verksamheten baserat på faktisk kostnadsökning. 

Total budgetjustering uppgår till 8 404 tkr och nämndens budgetram efter 
justering uppgår till 548 684 tkr.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Justering Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens rambudget", daterad 2021-05-19. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Nämndens rambudget justeras enligt förvaltningens förslag.   

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Nämndens rambudget justeras enligt förvaltningens förslag 

§ 51 Beslut - Delårsrapport med prognos 1 - 2021 
Ärendenummer: Vux 66/2021 
Handläggare: Nima Poushin, Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller 
analys av ekonomiskt utfall till och med april samt prognos för helår 2021. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 1, 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 1 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 Jessica Ekerbring (S) 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 1 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

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

§ 52 Beslut - Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 
Ärendenummer: Vux 191/2021 
Handläggare: Johan Boklund 

Ärendebeskrivning 
En översyn pågår där Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning ses över. Det är viktigt att delegationsordningen är 
uppdaterad för att främja ett effektivt arbete inom nämnd och förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Tjänsteskrivelse Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden delegationsordning". 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delegationsordning, 
ärendegrupper Allmänna ärenden, personal och Verksamhet Vuxenutbildning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
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- Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning antas 
med föreslagna revideringar 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning antas 
med föreslagna revideringar 

§ 53 Beslut - Hantering av tolkkostnader vid 
yrkesutbildningar för vuxna 
Ärendenummer: Vux 192/2021 
Handläggare: Nima Poushin, Veronica Svensson 

Ärendebeskrivning 
Komvux har under år 2020 infört ett nytt förhållningssätt gällande elever som 
är i behov av teckenspråkstolkning och söker sammanhållna yrkesutbildningar. 
Ett beslut där en sökandes ansökan ej emottagits av huvudmannen har 
överklagats till Skolväsendets Överklagandenämnd som i sitt yttrande menar 
att huvudmannen i högre grad bör ha utrett alternativa åtgärder och andra 
stödinsatser än enbart tolkning. 

Beslutsunderlag 
Utredningsdirektiv, 210317. 
Utredning: Hantering av tolkkostnader inom Komvux yrkesutbildningar på 
gymnasienivå, 210505. 
Tjänsteskrivning: Hantering av tolkkostnader vid yrkesutbildningar för vuxna, 
210525. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Komvux tillser att samverkan med Riksgymnasiet i Örebro utökas samt att 
en del av tjänst inrättas på Komvux för att tillse att elevgruppens behov av 
individuella anpassningar tillgodoses. Elever som söker yrkesvuxutbildningar 
som ej anordnas via Riksgymnasiet i Örebro och där andra 
anpassningsmöjligheter ej är tillräckliga erbjuds teckentolkning av 
utbildningarna. 

2. Finansiering sker inom ram tills vidare. 

3. Frågan om finansiering tas upp för dialog inom ramen för kommande 
budgetarbete och kommunens teckenspråkshuvudstadsambitioner. 

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Abraham Begallo (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 
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Christopher Hedbom Rydaeus (M) och Erik Löfstedt (L) yrkar att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

Marie Krantz (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga förvaltningens förslag med bifallsyrkande av Christopher Hedbom 
Rydaeus (M) och avslagsyrkande av Abraham Begallo (SD). 

Ordföranden redovisar därefter förslag till propositionsordning som godkänns. 

Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner 
att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Slutligen ställer ordföranden Christopher Hedbom Rydaeus (M) och Erik 
Löfstedts (L) samt Marie Krantz (V) yrkanden att få lämna ett särskilt yttrande 
till protokollet under proposition och finner att Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar bifalla yrkandena. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Komvux tillser att samverkan med Riksgymnasiet i Örebro utökas samt att 
en del av tjänst inrättas på Komvux för att tillse att elevgruppens behov av 
individuella anpassningar tillgodoses. Elever som söker yrkesvuxutbildningar 
som ej anordnas via Riksgymnasiet i Örebro och där andra 
anpassningsmöjligheter ej är tillräckliga erbjuds teckentolkning av 
utbildningarna. 

2. Finansiering sker inom ram tills vidare. 

3. Frågan om finansiering tas upp för dialog inom ramen för kommande 
budgetarbete och kommunens teckenspråkshuvudstadsambitioner. 

4. Christopher Hedbom Rydaeus (M) och Erik Löfstedt (L) får lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

5. Marie Krantz (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Reservation 
Abraham Begallo (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation bifogas 
protokollet. 

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

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 55 Paus 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras för paus. 

Sammanträdet återupptas. 

§ 56 Delrapport - Verksamhetsresultat 
Ärendenummer: Vux 134/2021 
Handläggare: Stefan Ask, Stefan Sjöbäck, Madelene Lagerlöf, Erik Ramberg, 
Kristina Forsgren 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en delrapport om verksamhetsresultat. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint - Delrapport - Verksamhetsresultat. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 57 Information - Analysgruppen 
Ärendenummer: Vux 131/2021 
Handläggare: Annika Ramberg, Stefan Ask, Annsofie Karlsson 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om Analysgruppens arbete. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint presentation "Analysgruppen ekonomiskt bistånd". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 58 Information - Ansökan om försörjningsstöd 
Ärendenummer: Vux 232/2021 
Handläggare: Martin Weidinger 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om ansökan om försörjningsstöd. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ärendet bordläggs 

§ 59 Information - 2021 års ekonomiska vårproposition 
Handläggare: Nima Poushin, Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om 2021 års ekonomiska 
vårproposition. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ärendet bordläggs 
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§ 60 Aktuell information 
Ärendenummer: Vux 99/2021 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), 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. 

§ 61 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Vux 230/2021 

Ärendebeskrivning 
Brev - Kommunstyrelseförvaltningen - Minnesgåvan 2021 (24-årsgåva). 

  

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

§ 62 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 231/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 april 2021 - 30 april 2021 fattats med stöd av delegation från 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 april 2021 -
 30 april 2021 med stöd av delegation från Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

§ 63 Ledamotsinitiativ - Snabbspår till Komvux 
Ärendenummer: Vux 295/2021 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna genom Christopher Hedbom Rydaeus (M) initierar ärendet 
"Snabbspår till Komvux". Moderaterna förslår att ett tillfälligt undantag från 
lagen genomförs och formuleras av förvaltningen så att elever som ej fullgjort 
sin gymnasieutbildning under pandemin ändå kan påbörja studier på Komvux 
innan de fyllt 20 år. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ - Snabbspår till Komvux. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ledamotsinitiativet - "Snabbspår till Komvux" skickas på beredning och tas 
upp för beslut vid Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde när ärendet är berett.
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Ledamotsinitiativ   

                            
 
 
 
  

Inför snabbspår till Komvux 

Pandemin har nu pågått i över ett år och även om ljuset i tunneln nu börjar skina så 
finns många av pandemins skadeverkningar kvar. En grupp som särskilt drabbats av 
pandemin är våra gymnasiestudenter. De som detta år tar sin student har genomfört 
nästan halva sin utbildning på distans. Forskningsläget kring distansstudier är 
fortfarande osäkert men det finns ändå rapporter som tyder på att elevers 
kunskapsutveckling drabbas hårt av distansstudier. Det kräver att vi vågar vara modiga i 
våra reformer och ödmjuka inför faktumet att vi står inför en stor utmaning. 

Ett snabbspår till Komvux vore just en sådan tillfällig reform för att möta detta 
utbildningsbehov som uppstått under pandemin. Vi kan inte säga att alla elever som nu 
närmar sig studenten har vått likvärdiga eller rättvisa chanser att klara sin utbildning. 
Därför föreslår vi att elever som inte fullgjort sin gymnasieutbildning ändå ska få 
chansen till vuxenutbildning. Detta för att försöka ge fler chansen att kunna läsa vidare 
på universitet eller högskola alternativt skaffa ett arbete. Förslaget har även genomförts 
ibland annat Lund vilket innebär att vi inte skulle vara banbrytande med en sådan här 
tillfällig reform. 

Genom detta hoppas vi ändå att vi kan möta det kunskapstappet som många elever 
troligen drabbats av under pandemin och ändå ge dem chansen att få starta sitt vuxna liv 
med bra förutsättningar.  

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att ett tillfälligt undantag från lagen genomförs och formuleras av 

förvaltningen så att elever som ej fullgjort sin gymnasieutbildning under 

pandemin ändå kan påbörja studier på Komvux innan de fyllt 20 år. 

För Moderaternas grupp i nämnden 

 

Christopher Hedbom Rydaeus (M)

Vuxenutbildnings- och 
Arbetsmarknadsnämnden Örebro 
kommun 28 maj 2021
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Särskilt yttrande   

  

                  Ärende 8             Vuxenutbildnings- och 
Ärendenummer: VUX 66/2021             arbetsmarknadsnämnden  
”Delårsrapport 1 med prognos”                   Örebro kommun  
                                                                               28 Maj 2021 
     
  

 Utanförskapet är kvar 

 

Pandemins skadeverkningar på människoliv, samhälle och ekonomi har pågått i över ett 
år nu och vi börjar äntligen se ljuset i tunneln. Fler och fler blir vaccinerade för var dag 
som går och samhället kan snart gå in i en återstart. En återstart som snarare behöver bli 
en nystart. En nystart i form av att nämndens politiska styrning måste se till att komma 
åt utanförskapet. Vi behöver garantera att den verksamhet som nämnden beslutar om ser 
till att personer kommer i arbete. Vi behöver en nystart i form av en kommunal 
arbetslinje som ser till att minska utanförskapet. 

Vi har inte sett någon dramatisk ökning av antalet hushåll i försörjningsstöd under 
pandemin vilket är positivt. Däremot visar verksamhetens underskott hur bidragstidens 
längd fortsätter att öka. Detta är en oroande trend utifrån att den också pågått under en 
väldigt lång tid. Om nämnden inte lyckas vända trenden riskerar vi att behöva dra ner på 
insatser som ger arbete för att finansiera försörjningsstödet. Vi moderater har lagt fram 
en sådan inriktning i vår budget och utifrån det hade vi troligen sett en annan prognos 
för nämnden. 

För Moderaternas grupp i nämnden 

 

Christopher Hedbom Rydaeus (M)
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Särskilt yttrande   

  

                  Ärende 10                      Vuxenutbildnings- och 
Ärendenummer: VUX 192/2021                      arbetsmarknadsnämnden  
”Hantering av tolkkostnader”   Örebro kommun  
                                                                                        28 Maj 2021 
     
  

 En ansvarsfull finansiering 

Från oppositionens sida vill vi poängtera behovet av att finna en långsiktig finansiering 
som både ser till att de med behov av tolk kan fullgöra sin yrkesutbildning samt ser till 
att annan verksamhet inom nämnden inte behöver skäras ned på. Det måste också finnas 
en långsiktighet i form av att finansieringen kan fungera över tid. 

Vi behöver undersöka vilka aktörer som kan vara delaktiga i att hitta en sådan här 
lösning. Det centrala är att eleverna ska kunna gå sin utbildning och att vi ska kunna 
erbjuda eleverna den utan att skära ner i vår egen verksamhet. Här behöver de styrande 
ta ett stort ansvar. Nämnden står inför stora utmaningar och många delar av 
verksamheten behöver prioriteras. 

För Moderaternas och Liberalernas grupp i nämnden 

 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

 

Erik Löfstedt (L)
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VUXAM Örebro den 28 maj 2021 

Särskilt yttrande  

 
 

 

§10 Hantering av tolkkostnader vid 

yrkesutbildningar för vuxna 
 

Att kunna tillgodogöra sig information och samhällsservice på ett språk 

man förstår, är oftast avgörande för att kunna få det stöd och hjälp man 

behöver. I Örebro är teckenspråk ett av de allra största språken efter 

svenskan och vi har också utsett oss själva till Europas teckenspråkiga 

huvudstad. På grund av riksintaget på gymnasiet stämmer det till stor del 

och många av landets teckenspråkiga invånare har en relation till 

kommunen. Många stannar kvar efter sina utbildningar och blir 

Örebroare även efter sina utbildningar. Därför är det också viktigt att alla 

kan tillgodogöra sig samhällsinformation på teckenspråk genom hela 

livet och det också viktigt att förutsättningarna för teckenspråkiga 

invånare är lika som för andra, oavsett språk. Så vet vi att det inte alltid 

är och de fall som uppmärksammats på sistone där rutinerna, eller 

resurserna, fallerar innebär att kommuninvånare inte får det stöd av 

kommunen som de har rätt till.  Det är bra att kommunen nu tar 

utmaningarna på allvar och försöker åtgärda de brister som finns.  

 

Vi i Vänsterpartiet ställer oss bakom beslutet att tjänst inrättas för att 

tillgodose behovet av teckentolkning på Komvux. Däremot ser vi att det 

behövs ett tydligare helhetsgrepp kring hela teckentolkningen i 

kommunen och dess verksamheter och anser att man bör beakta detta och 

arbeta mera systematiskt i frågan utifrån ett kvalitetsarbete, det är av stor 

vikt att även kunna tillgodo se döva och hörselskadade medborgare 

möjligheter till utbildning eller omskolning för att ges möjlighet till egen 

försörjning. 

 

Vi tror även att det finns stora värden av att anställa egna tolkar i 

kommunen och det bör utredas noga. Idag är systemet med 

teckentolkning komplicerat och krångligt, vilket drabbar både de i behov 

av teckentolkning och de som anordnar möten och aktiviteter där 

teckentolkning behövs. Med egna tolkar kan man allokera resurser dit det 

behöv på ett smidigare sätt än idag, vilket förmodligen kommer att 

innebära ett effektivare och mindre resurskrävande system. 

 

För Vänsterpartiet 

Marie Krantz 
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  Reservation – <Ärendets Namn> 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sverigedemokraterna Örebro kommun 
Organisationsnummer: 802450–5730 
Box 30000, 701 35, Örebro 
Telefon: 019-21 55 38 
E-post: orebro@sd.se Sid. 1  (1)

 

 

Reservation 
Ärende: Hantering av tolkkostnader vid yrkesutbildningar för vuxna  
Ärendenummer: Vux 192/2021 
Datum: 2021-05-28 

 

 

Vi sverigedemokrater motsätter oss förslaget till beslut eftersom vi hellre vill utreda mer långsiktiga och 
hållbara lösningar på frågan om hantering av tolkkostnader vid yrkesutbildningar.  

Eftersom vårt yrkande fallit väljer vi att reservera oss. 

 

 

För Sverigedemokraterna i Vuxenutbildning- och arbetsmarknad 

Abraham Begallo (SD)
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