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Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2022-01-20 
Tid: 13:30–15:35 
Plats: Digitalt via Teams/Cyklamen, Ringgatan 32 
 
Närvarande ledamöter 
Jessica Ekerbring (S) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Antti Ahtiainen (S) 
Gun Wilén (S) 
Tomas Sandberg (S) 
Magnus Lagergren (KD) 
Marie Krantz (V) 
Carl Alm (M) 
Eghbal Kamran (M) 
Monica Thyresjö (M) 
Mats Einestam (L) 
Abraham Begallo (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Owe Lundin (S) Ersätter Erika Svanström (S) 
Eva Chrapkowska (S) Ersätter Karl-Bertil Persson (S) §§9-14 
 
Närvarande ersättare 
Fateme Barikzay (C) 
Anna Ekström (C) 
Mats Dalsbro (V) 
Sol-Britt Fontander (M) 
Jan Murman (SD) 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Elin Adebo Nämndsekreterare 
Johan Boklund Kommunsekreterare 
Carin Westmark Verksamhetschef 
Dafina Gerguri Enhetschef 
Madelene Högberg Karlsson Ekonom 
Madelene Lagerlöf Verksamhetschef 
Maria Call Samordnare 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  2 (8) 

Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Stefan Sjöbäck Planerare 
Anna Almbrandt Planerare 
Bo Andersson Enhetschef 
 
Paragraf 1–13 
 
 
 
 
Elin Adebo, sekreterare 
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Jessica Ekerbring (S), ordförande 
 
 
 
 
Monica Thyresjö (M), justerare  
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§ 1 Kallelse 

§ 2 Protokolljusterare 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ordinarie justerare: Monica Thyresjö (M) 

Förslag till ersättande justerare: Abraham Begallo (SD) 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Att jämte ordföranden utse Monica Thyresjö (M) till justerare med Abraham 
Begallo (SD) som ersättare. 

§ 3 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) önskar information om Coronaläget i 
nämndens verksamheter.  

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Förvaltningschef Nima Poushin informerar om Coronaläget under §11 
Aktuell information. 

§ 4 Anmälan av jäv 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 5 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

§ 6 Sekretessärende - Stickprovsärende - Utgår 
Ärendenummer: Vux 503/2021 
Handläggare: Johanna Karsberg 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
nämndsammanträde 2022-01-20. 
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§ 7 Beslut - Ekonomisk uppföljning per 2021-12-31 
Ärendenummer: Vux 63/2021 
Handläggare: Madelene Högberg Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en översiktlig uppföljning av ekonomiskt 
resultat per december månad år 2021. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Ekonomisk uppföljning december 2021" 

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

- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-december 2021 godkänns och 
läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-december 2021 godkänns och 
läggs till handlingarna. 

§ 8 Beslut - Ställningstagande vaccination kopplat till 
arbetstid för medarbetare som har Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden som arbetsgivarnämnd (Covid-
19)  
Ärendenummer: Vux 135/2021 
Handläggare: Stefan Sjöbäck 

Ärendebeskrivning 
I början av 2021 startade vaccineringen mot Covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun har redan tagit ställning till vad som gäller för de medarbetare som 
arbetar inom och i anslutning till omsorgsboenden enligt 
Folkhälsomyndighetens nationella plan. 

Örebro kommun har under 2021 underlättat för medarbetarna att vaccinera sig 
genom att kompenseras med tid motsvarande en timme. 

Förslaget innebär att medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid 
eller på sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) förordar att arbetsgivare, så långt som 
möjligt, underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning 
till att låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet 
med lön för att vaccinera sig. 

Ärendet togs upp i Kommunstyrelsen den 7 december och beslutet innebär att 
alla medarbetare med Kommunstyrelsen som arbetsgivarnämnd ska få 
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möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras 
med tid motsvarande en timme samt en rekommendation till övriga nämnder 
att fatta ett likalydande beslut för sina medarbetare. 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås fatta beslut enligt 
rekommendationen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse ”Ställningstagande vaccination kopplat till 
arbetstid för medarbetare som har Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden som arbetsgivarnämnd (Covid-19)”. 

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

1. Medarbetarna som har Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som 
arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det 
är praktiskt möjligt utan störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delegerar till respektive 
chef att avgöra om vaccination på arbetstid är möjligt eller inte. 

4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2022. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Medarbetarna som har Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som 
arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det 
är praktiskt möjligt utan störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delegerar till respektive 
chef att avgöra om vaccination på arbetstid är möjligt eller inte. 

4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2022. 

§ 9 Information - Projektet Den G(l)ömda Resursen 
Ärendenummer: Vux 204/2021 
Handläggare: Madelene Lagerlöf, Maria Call 

Ärendebeskrivning 
Information om projektet Den G(l)ömda Resursen. 
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Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation 

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. 

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

Ärendebeskrivning 
Information om det Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA.  

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation, Pres KAA 2021 

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

- Rapporten läggs till protokollet. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till protokollet. 

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

Ärendebeskrivning 
Aktuell information från Ordförande Jessica Ekerbring och Förvaltningschef 
Nima Poushin.  

Förvaltningschef Nima Poushin informerar om planeringen av omorganisation 
2023.  

Förvaltningschef Nima Poushin informerar om Coronasituationen utifrån 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig 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. 

§ 12 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Vux 544/2021 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Till nämndens sammanträde har inga skrivelser inkommit.   

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. 

§ 13 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 545/2021 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 30 november 2021 till 31 december 2021 fattats med stöd av delegation 
från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 30 november 
2021 till 31 december 2021 med stöd av delegation från Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
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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. 
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