
Protokoll  Vux 138/2022 
 

  1 (10) 

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2022-09-22 
Tid: 13:30–16:35 
Plats: Förvaltningskontoret, lokal Aftonstjärnan, Ringgatan 32, våning 1 
 
Närvarande ledamöter 
Jessica Ekerbring (S) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Erika Svanström (S) 
Karl-Bertil Persson (S) 
Gun Wilén (S) 
Tomas Sandberg (S) 
Magnus Lagergren (KD) 
Marie Krantz (V) 
Eghbal Kamran (M) 
Monica Thyresjö (M) 
Mats Einestam (L) 
Abraham Begallo (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Owe Lundin (S) Ersätter Antti Ahtiainen (S) 
Anna Ekström (C) Ersätter Abdulrahman Ibrahim 

Muhammed (C) 
Thord Andersson (KD) Ersätter Carl Alm (M) 
 
Närvarande ersättare 
Eva Chrapkowska (S) 
 
Övriga 
Nima Poushin  Förvaltningschef 
Carin Westmark Verksamhetschef 
David Lundberg Enhetschef  
Dafina Gerguri  Enhetschef 
Ashraf Ghotbi  Enhetschef 
Aida Rakovic  Enhetschef  
Oskar Bengtsson  Socialsekreterare  
Yvonne Haneskog Planerare  
Stefan Ask  Biträdande förvaltningschef  
Madelene Lagerlöf Verksamhetschef 
Markus Karlsson Enhetschef 
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Erik Ramberg Planerare 
Anna Almbrandt Planerare 
Annika Ramberg Ekonom 
Rose-Marie Larsson Arbetskonsulent  
Thomas Strömberg  Samordnare  
Maria Viduss  Nämndsekreterare  

 
Paragraf 95–99 och 101–110 
 
 
 
 
Maria Viduss, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jessica Ekerbring (S), ordförande 
 
 
 
 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), justerare  
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§ 95 Kallelse och föredragningslista 

§ 96 Protokolljusterare 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ordinarie justerare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Förslag till ersättande justerare: Abraham Begallo (SD) 

Protokollet justeras 2022-09-27. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Att jämte ordförande utse Christopher Hedbom Rydaeus (M) till ordinarie 
att justera protokollet med Abraham Begallo (SD) som ersättare. 

2. Protokollet justeras 2022-09-27. 

§ 97 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Marie Krantz (V) anmäler en övrig fråga om vuxenutbildningen på 
Tullängensskolan.  

§ 98 Anmälan av jäv 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv.  

§ 99 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

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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§ 100 Stickprovsärende - sekretess 

§ 101 Beslut - Ansökan sociala investeringar, Uppsökande 
verksamhet psykisk ohälsa 
Ärendenummer: Vux 300/2022 
Handläggare: David Lundberg, Oskar Bengtsson, Yvonne Haneskog 

Ärendebeskrivning 
Sociala investeringar handlar om att investera i mjuka värden – i människor. 
Genom att ta en högre kostnad i dag kan vi genomföra tidiga och 
förebyggande insatser som når de invånare som annars riskerar att hamna i 
utanförskap, till exempel på grund av psykisk ohälsa och socioekonomiska 
skillnader. Insatserna ska på sikt motverka invånarnas sociala och ekonomiska 
utanförskap och ge effekt på kommunens ekonomi. Totalt har 100 miljoner 
kronor avsatts för arbetet, medel som kommunala verksamheter kan ansöka 
om för att prova innovativa och nya arbetssätt och metoder som kan bidra till 
att skapa förbättrade framtidsutsikter för Örebro kommuns invånare. 

Verksamhet försörjning och Örebro stadsmission vill upprätta ett samarbete i 
form av en social investering. Syftet är att minska antalet klienter i Örebro 
kommun där psykisk ohälsa verkar som ett hinder för att målgruppen ska 
närma sig- eller uppnå egen försörjning. Målsättningen är att samtliga klienter 
som får vår hjälp ska hitta rätt stöd i det civila och offentliga samhället med 
strävan att nå självförsörjning. Utvecklingen av UVP-projektet i samverkan 
med Stadsmissionen väntas ta upp mot 4 år. Inom utvecklingen ska tre UVP-
tjänster tillsättas inom verksamhet försörjning för att tillmötesgå det behov 
som redan nu finns kartlagt inom verksamheten. Kostnader för de tjänsterna 
väntas uppgå till 1,8 miljoner kronor per år.  

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska ta ställning till om att 
stödja idén och ansöka om social investering. Ansökan skickas därefter till 
Kommunstyrelseförvaltningen för godkännande. 

Beslutsunderlag 
-Idéprövning social investering Försörjningsstöd - Stadsmissionen  
-Halvårsrapporten: Uppsökande verksamhet psykisk ohälsa,2022-03-01- 2022-
10-01. 
-Tjänsteskrivelse Sociala investeringar, uppsökande verksamhet psykisk ohälsa 
2022-08-18 

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

 -Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden stödjer idébeskrivningen 
och ansökan om social investering. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

 -Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden stödjer idébeskrivningen 
och ansökan om social investering. 

§ 102 Rapport utvärdering av sociala investering - 
Utomhuspedagogikens inverkan på lärande 
Ärendenummer: Vux 295/2022 
Handläggare: Yvonne Haneskog 

Ärendebeskrivning 
Information om uppföljande utvärdering gällande den sociala investeringen 
Utomhuspedagogikens inverkan på lärande.  

Den sociala investeringen Utomhuspedagogikens inverkan på lärande 
genomfördes under två år från höstterminen 2016 till och med vårterminen 
2018 i samverkan mellan Förvaltningen förskola och skola samt 
Kommunstyrelseförvaltningen. Satsningens syfte var att få elever på Västra 
Engelbrektskolan och eleverna som höstterminen 2016 började i årskurserna 5-
9 på samma skola.  

I utvärderingen framkommer att den ekonomiska analysen visar att de faktiska 
effekterna blev betydligt lägre än förväntat och satsningen är inte lönsam ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv. När ett samhällsekonomiskt perspektiv 
istället antas varierar nettoeffekt med modell och antaganden men är 
genomgående positiv. Återföringen för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden justeras med 30 procent.  

Beslutsunderlag 
- Rapport sociala investeringar, utomhuspedagogikens inverkan på lärande - 
uppföljande utvärdering 2021-12-14 
- Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen 2021-12-07 

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

-Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

-Informationen läggs till handlingarna. 

§ 103 Val av ersättare i Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens utskott Försörjningsstöd 
Ärendenummer: Vux 297/2022 
Handläggare: Maria Viduss 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  6 (10) 

Ärendebeskrivning 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har att förrätta val till 
uppdraget som ersättare i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
Utskott Försörjningsstöd efter Sol-Britt Fontander (M) 

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

- Christopher Hedbom Rydaeus (M) väljs till uppdraget som ersättare i 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens Utskott Försörjningsstöd 
efter Sol-Britt Fontander (M) 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Christopher Hedbom Rydaeus (M) väljs till uppdraget som ersättare i 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens Utskott Försörjningsstöd 
efter Sol-Britt Fontander (M) 

§ 104 Beslut - Delårsrapport med prognos 2, år 2022 
Ärendenummer: Vux 337/2022 
Handläggare: Stefan Ask 

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

Nämnden arbetar aktivt utifrån grunduppdrag samt de politiska mål och 
uppdrag som finns beskrivna i nämndens verksamhetsplan. Sammantaget är 
bedömningen att verksamheten bedrivs på ett sätt som till stora delar 
motsvarar uppdragen, men att insatser behövs för att stärka och utveckla vissa 
områden och verksamheter, särskilt med fokus på faktorer som kan motverka 
strukturarbetslöshet. 

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar 
under resten av året prognostiseras nämnden en positiv avvikelse mot budget 
på 37 430 tkr inklusive intraprenaden. Exklusive intraprenaden visar prognosen 
en positiv avvikelse på 38 165 tkr. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2, år 2022 daterad 2022-09-16 
Powerpointpresentation Delår 2 år 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 
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1.Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Delårsrapport 
med prognos 2 för 2022. 

2.Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

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

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1.Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Delårsrapport 
med prognos 2 för 2022. 

2.Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

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

§ 105 Information - Flyktingsituationen 
Ärendenummer: Vux 102/2022 
Handläggare: Stefan Ask, Dafina Gerguri 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet aktuell information gällande 
flyktingsituationen, aktuell prognos från Migrationsverket, kommunens 
samordnade arbete med flyktingmottagningen samt förvaltningens arbete med 
bosättning. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Information Flyktingsituationen daterad 2022-09-22. 

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.  

§ 106 Uppföljning -  Feriepraktik 2022 
Ärendenummer: Vux 308/2022 
Handläggare: Rose-Marie Larsson 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en uppföljning av feriepraktiken sommaren 
2022. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Uppföljning feriepraktik 2022 

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

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 107 Aktuell information  
Ärendenummer: Vux 117/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring och Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Jessica Ekerbring (S), ordförande, informerar om att hon som ordförande 
behövt ta ett antal ordförandebeslut under sommaruppehållet.  

Nima Poushin, förvaltningschef, informerar om klagomål och anmälan till 
Skolinspektionen gällande vuxenutbildning Tullängsgymnasiet där 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är huvudman för 
utbildningen. Utredning pågår och åtgärder vidtas. 

Nima Poushin, förvaltningschef informerar även om att arbetet med 
omorganisationen går enligt plan. 

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.  

§ 108 Övrig fråga - Vuxenutbildningen på Tullängsskolan 
Ärendenummer: Vux 362/2022 
Handläggare: Marie Krantz (V) 
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Ärendebeskrivning 
Marie Krantz (V) initierar en övrig fråga om vuxenutbildningen på 
Tullängsskolan. 

Nämndens behandling 
Förvaltningschefen svarar på frågan. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 109 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 264/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 juni 2022 till 31 augusti 2022 samt ordförandebeslut 2022-09-09 i 
brådskande ärende som fattats med stöd av delegation från Vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 juni 2022 till 
31 augusti 2022 samt ordförandebeslut 2022-09-09 med stöd av delegation från 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

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. 

§ 110 Inkomna skrivelser  
Ärendenummer: Vux 266/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-05-25 § 87 Fastställt 
Nämndreglemente för Örebro kommun 2023-2026 
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2022-01-13 samt yttranden Saco och 
Skollärarförbundet  
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2022-02-10 
Protokoll Skyddskommitté FUFA 2022-02-10 
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2022-03-10 
Protokoll Samverkansgrupp FUFA 2022-06-09 

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: 11  
Ärendenummer:Vux 337/2022 
“Beslut - Delårsrapport med prognos 2, år 2022” 

 En stärkt ekonomi ska bryta utanförskapet. 

Det är glädjande läsning med nämndens planerade överskott. En tuff ekonomi tidigare 
under mandatperioden har hanterats och vi har idag en vältilltagen budget för 
försörjningsstödet som genererar ett kraftigt överskott för nämnden enligt denna 
delårsrapport. Det som behöver ske nu är att nämnden också lyckas förvandla det till 
utanförskapsbrytande insatser. Ekonomin är nu på väg in i en lågkonjunktur som 
kommer att prägla både Sverige och världen. Detta är en nämnd som kraftigt påverkas 
av sin omvärld och den ställer fortsatt höga krav på oss. 

Ur vårt perspektiv behöver vi nu hitta framgångsrika insatser samtidigt som vi fortsätter 
bygga upp det vi vet fungerar. Detta för att se till att få människor ur utanförskap in på 
arbetsmarknaden. Ett exempel är Yrkesvux, en utbildningsinsats vi måste fortsätta 
bygga på för att möta missmatchen på arbetsmarknaden. Samtidigt införa högre och mer 
omfattande aktivitetskrav inom försörjningsstödet för att man inte ska fastna i ett 
långvarigt bidragsberoende. Här behöver nämnden göra mer. 

Det strukturarbete som skett inom enhet försörjning och arbete behöver nu generera i 
resultat som innebär lyckade insatser för deltagare. Här ser vi näringslivet som en 
underutnyttjad resurs. Vi behöver i högre grad arbeta i symbios med näringslivet för att 
se till att våra deltagare går från insats till arbete. 

För Moderaternas grupp i nämnden 

 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnde
n 22 september 2022 

  



Vuxam  Örebro den 20 september 
02022  
 
 

Övrig fråga: Vuxenutbildningen på Tullängsskolan  
För snart ett år sedan började en klass på Örebro kommuns vuxenutbildning för att bli 
maskinreperatörer inom fordonsbranschen PB/LB VUX21/22. De blev lovade en 
utbildning som skulle ge dem kunskaper för att arbeta som reparatörer för personbild 
och lastbil efter ett års studier. Flera kommer från andra kommuner som betalar för 
utbildningen i Örebro kommun. Alla har tagit CSN-lån för att utbilda sig till ett yrke 
som ska ge jobb efteråt.  
 
Idag, nästa ett år senare, berättar de dock om flertalet brister i utbildningen. 

- Ostrukturerad utbildning, kursplan och planering. Tiden räcker inte till för alla 
kurser. Teorilektioner har fått ske i verkstadsmiljö som inte är anpassad.  

- Obehöriga lärare som heller inte har branschkunskap. Lärare säger ofta ”jag vet 
inte”. De uppmanas att ”googla” fram svar på frågor.  

- Under året ändrades timplanen från 1600 poäng till 1400 poäng.  
- De upplever att de inte lär sig det som de ska. På APL får de höra  ”har ni inte 

lärt er någonting i skolan?” från handledare i branschen. 
- Diskriminering. Eleverna har fått olika tillgång till hjälp från lärare baserat på 

ursprung, kön och religion.  
- Trakasserier. Rasistiska öknamn på olika bilmärken, verktyg mm. används av 

lärare i undervisningen. Elever trakasseras pga etnisk härkomst eller religion. 
Elever trakasseras sexuellt både verbalt och fysiskt. Tjejer blir tafsade på och 
kallas ”älskling” av lärare. Har lett till att minst en elev hoppat av.  

- Lärare ringer berusad till eleverna på kvällar och helger. 
- Eleverna har larmat under året men har inte fått gehör för klagomålen om 

bristerna i utbildningen.  
- Tafsade lärare är tagen från klassen men kommer att delta i betygsättning.  

 
Allt detta tvingar Vänsterpartiet att ställa frågor till ansvariga politiker och 
tjänstepersoner om det ansvar som de/ni borde ta för denna situation.  
 

- På vilket sätt kommer eleverna att kompenseras för att de inte fått den utlovade 
utbildningen? Ges tex möjlighet till ytterligare studier?  
 

- På vilket sätt kompenseras de ekonomiskt av Örebro kommun för det år de 
tagit på sig studieskulder och själva bekostat resor till utbildningen utan att få 
det yrkeskunnande som utlovats och skulle ge dem möjlighet till arbete efteråt? 
 

- Kommer eleverna som trakasserats sexuellt eller diskriminerats och utsatts för 
rasism att få en ursäkt från skolan?  
 

- Hur kommuniceras med de hemkommuner som betalat elevernas 
utbildningsplats men inte fått den yrkesutbildning som utlovats?  
 

- Hur säkerställs att inga andra eller nya klasser får uppleva samma dåliga 
upplevelser av vuxenutbildningen i Örebro kommun. 

 
Marie Krantz 
Vänsterpartiet 
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