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Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2022-06-17 
Tid: 10:00–13:30 
Plats: Förvaltningskontoret, lokal Dahlian, Ringgatan 32, våning 1 
 
Närvarande ledamöter 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Antti Ahtiainen (S) 
Karl-Bertil Persson (S) 
Gun Wilén (S) 
Marie Krantz (V) 
Eghbal Kamran (M) 
Monica Thyresjö (M) 
Mats Einestam (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Owe Lundin (S) Ersätter Jessica Ekerbring (S) 
Eva Chrapkowska (S) Ersätter Erika Svanström (S) 
Fateme Barikzay (C) Ersätter Magnus Lagergren (KD) 
Mats Dalsbro (V) Ersätter Carl Alm (M) 
Jan Murman (SD) Ersätter Abraham Begallo (SD) 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Nima Poushin, Förvaltningschef 
Aida Rakovic, Enhetschef 
Carin Westmark, Verksamhetschef  
Martin Weidinger, Sakkunnig 
Annika Ramberg, Ekonom 
Stefan Ask, Biträdande förvaltningschef 
Erik Ramberg, Planerare  
Anna Almbrandt, Planerare 
Madelene Lagerlöf, Verksamhetschef 
Daniel Jonsson, Planerare  
Stefan Sjöbäck, Planerare  
 
Paragraf 80–84 och 86–94 
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Maria Viduss, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), ordförande 
 
 
 
 
Mats Einestam (L), justerare  
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§ 80 Kallelse och föredragningslista 

§ 81 Protokolljusterare 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Mats Einestam (L) 

Förslag till ersättande justerare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Protokollet justeras 2022-06-21. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Att jämte ordförande utse Mats Einestam (L) till justerare med Christopher 
Hedbom Rydaeus (M) som ersättare. 

2. Protokollet justeras 2022-06-21. 

§ 82 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

§ 83 Anmälan av jäv 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 84 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

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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§ 85 Stickprovsärende- Sekretess  

§ 86 Ekonomisk uppföljning per 2022-05-31  
Ärendenummer: Vux 89/2022 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en översiktlig uppföljning av ekonomiskt 
resultat per maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Ekonomiskt uppföljning Vuxam maj 2022 

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. 

§ 87 Information - Ekonomiska satsningar  SFI 2022 
Ärendenummer: Vux 256/2022 
Handläggare: Anna Almbrandt 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om satsningar som görs på 
Svenska för Invandrare (SFI) år 2022.  

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

-Informationen tas till protokollet.  

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar att få lägga ett särskilt yttrande till 
protokollet för (M) och (L).  

Jan Murman (SD) ställer sig bakom Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
särskilda yttrande. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet.  
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2. Christopher Hedbom Rydaeus (M) får lägga ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

§ 88 Information- Effekterna av digitalisering och 
automatisering inom Verksamhet Försörjningsstöd  
Ärendenummer: Vux 250/2022 
Handläggare: Carin Westmark,  Martin Weidinger 

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

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Effekterna av digitalisering av ekonomiskt bistånd. 

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.  

§ 89 Information - Arbetsmarknadsläget och uppföljning 
av åtgärder 
Ärendenummer: Vux 62/2022 
Handläggare: Erik Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Information om arbetsmarknadsläget och uppföljning av åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation arbetsmarknadsläget och uppföljning av åtgärder 
2022-06-17. 

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.  
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§ 90 Information - Kvalitetsarbetet och 
kvalitetsledningssystem Verksamhet Arbetsmarknad  
Ärendenummer: Vux 252/2022 
Handläggare: Stefan Ask, Madelene Lagerlöf, Daniel Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om kvalitetsarbetet och 
kvalitetsledningssystem Verksamhet Arbetsmarknad.  

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.  

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

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet aktuell information gällande flyktingsituationen 
och kommunens beredskap gällande bland annat bosättning och skolgång för 
flyktingar från Ukraina.  

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.  

§ 92 Aktuell information  
Ärendenummer: Vux 117/2022 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed och Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Ingen aktuell information.  
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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.  

§ 93 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Vux 221/2022 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 maj till 31 maj samt ordförandebeslut gällande hyresskuld 2022-05-19 
som fattats med stöd av delegation från Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Anmälan av delegationsbeslut, Ordförandebeslut Ekonomiskt bistånd enligt 
SoL 4 1 avseende hyresskuld 2022-05-24  
Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester sommaren 
2022 
Protokoll Utskott Försörjningsstöd 2022-05-19  
Delegationslista Försörjningsstöd maj 2022 

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. 

§ 94 Inkomna skrivelser  
Ärendenummer: Vux 222/2022 
Handläggare: Abdulrahman Ibrahim Muhammed 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete 
2022-03-29 § 9 Antagen Strategi mot hemlöshet i Örebro  
Länsstyrelsen - Promemoria kommundialog gällande anvisning till 
kommunerna av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, förslag 
fördelningstal 2022 och kriterier för fördelning av skyddsbehövande. 
Protokoll Samverkan FUFA 2022-04-21. 
Protokoll Samverkan FUFA och Skyddskommitté FUFA 2022-05-12. 

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. 



 

 

Särskilt yttrande   

  

                  Ärende 8             Vuxenutbildnings- och 
Ärendenummer: VUX 256/2022             arbetsmarknadsnämnden  
”Ekonomiska satsningar SFI 2022”                   Örebro kommun  
                                                                              17 juni 2022 
     
En annan riktning för vår SFI-verksamhet 

 
SFI-verksamheten som bedrivs inom kommunen är en av de viktigaste 
integrationsinsatser som görs. Nyckeln till samhället vilar i det svenska språket till stor 
del och vikten av en kvalitativ språkutbildning är därmed stor. Samtidigt är 
verksamheten en möjlighet för invandrade att få en första kontakt med den svenska 
kulturen, arbetsmarknaden och samhället i stort sett. Idag ser vi stora elevvolymer inom 
kommunens SFI som kombineras med en låg genomströmning och en alltför många 
som hoppar av utbildningen. Därför är det i grunden bra att de styrande partierna valt att 
satsa på denna verksamhet. 

Vi från Moderaterna och Liberalerna är däremot kritiska till processen kring hur dessa 
presenteras för nämnden. En stor del av funktionen som opposition i kommunens 
nämndverksamhet men även andra platser är att få ta del de styrandes prioriteringar och 
kunna ifrågasätta dem och om behovet finns formulera alternativ till den gjorda 
prioriteringen. Vid beslutet om budget för denna nämnd aviserade de styrande att de 
skulle göra vid tillfället ospecificerade satsningar på SFI-verksamheten under 
verksamhetsområdet. Därmed lades dessa satsningar utan insyn för opposition i 
nämndens Verksamhetsplan och budget för 2022. Något som försvårar när det gäller att 
värdera dessa politiskt avvägda satsningar. 

När det gäller SFI-verksamheten i stort ser vi likt de styrande partierna behov av både 
resursförstärkningar och reformer. Även om förvaltningen gör ett omfattande arbete för 
att öka genomströmningen och motverka avhopp anser vi att det skulle behövas 
reformer. Exempelvis att öppna upp för andra aktörer att erbjuda SFI-undervisning i 
större omfattning. För att även möta elevernas individuella behov på ett bättre sätt. 
Samtidigt anser vi att det bör finnas en större kravställan för de elever som studerar 
samtidigt som de erhåller försörjningsstöd. Utöver detta är det svårt att kritisera 
Socialdemokraternas satsningar när oppositionen inte ens fått se dem i skrivande stund. 

För Moderaternas och Liberalernas grupp i nämnden 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Mats Einestam (L) 
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