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Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 16 april 2019 .

Jessica Ekerbring (S), ordförande

Christopher Rydaeus (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 april 2019.

§ 49 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Vux 151/2019
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Beslut

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- Christopher Rydaeus (M) utses som ordinarie och Carl Kling (L) utses som
ersättare att justera protokollet den 16 april 2019.

§ 50 Budgetskrivelse inför budget 2020
Ärendenummer: Vux 122/2019
Handläggare: Annika Ramberg, Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder i kommunen ska besluta om en budgetskrivelse, skrivelsen
är upprättad enligt en centralt framtagen mall och syftar till att ge de
förtroendevalda på alla nivåer en möjlighet att samla kunskap inför det
kommande budgetarbetet. Skrivelsen sammanfattar nämndens möjligheter och
utmaningar inför 2020 med särskilt fokus på ekonomi i balans och
investeringsbehov.
Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till budgetskrivelse inför budget 2020.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
1. Budgetskrivelse inför budget 2020 fastställs i enlighet med förvaltningens
förslag.
2. Budgetskrivelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Christopher Rydaeus (M) yrkar
- Förvaltningens beslutsförslag punkt 1 och 2 avslås.
- En ny budgetskrivelse arbetas fram utifrån intentionerna i Moderaternas
skrivelse "En politik med andra prioriteringar" samt förankras med
Moderaterna och Liberalerna.
- Den nya budgetskrivelsen lämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Carl Kling (L) yrkar bifall till Christopher Rydaeus yrkande.
Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, d.v.s. förvaltningens
förslag respektive Christopher Rydaeus (M) yrkande om avslag på
förvaltningens beslutspunkter samt att en ny budgetskrivelse arbetas fram
utifrån intentionerna i Moderaternas skrivelse "En politik med andra
prioriteringar" samt förankras med Moderaterna och Liberalerna och att den
nya budgetskrivelsen lämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering, och
ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Budgetskrivelse inför budget 2020 fastställs i enlighet med förvaltningens
förslag.
2. Budgetskrivelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Reservation

Mot beslutet reserverar sig Christopher Rydaeus (M), Carl Alm (M), Monica
Thyresjö (M), Sol-Britt Fontander (M) och Carl Kling (L) till förmån för
Christopher Rydaeus yrkande. Skriftlig reservation bifogas.
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~moderaterna
Yrkande

Ärende 12
Ärendenummer: Vux 122/2019
"Budgetskrivelse inför budget 2020"

Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Örebro kommun
16 april 2019

En politik med andra prioriteringar
En politik som misslyckas ttycka tillbaka utanförskapet, stoppa kostnadsutvecklingen
för försö1jningsstödet och genomföra effektiva satsningar präglm· de styrande i
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Socialdemokraterna, Centerpmtiet och
Kristdemokraterna hm· misslyckats med nämndens åtaganden.
Med ett styre som hade utgått från en moderat hållning i arbetsmarknadsfrågor och
använt sig av goda exempel från andra borgerligt styrda kommuner i Sverige för att få
till kostnadseffektiva lösningar hade läget vm·it annorlunda. Stt·uktuneformer som sett
till att det finns en positiv kravställning på personer som erhåller ekonomiskt bistånd
kombinerat med effektivm·e satsningar på att få fler personer att komma i m·bete. Detta
skulle innebära att nämndens utgångsläge idag och i framtiden skulle se avsevärt bättre
ut.
Nämnden står inför en kritisk period där man behöver hålla håit i varje krona,
modernisera och reformera m·betsmarknadspolitiken samt stoppa kostnadsutvecklingen i
försö1jningsstödet. Kostnadsutvecldingen i försörjningsstödet riskerm· att drabba
nämndens budget hårt, parallellt med detta är behovet stort av att utveckla de
arbetsfrämjande insatser som nämnden måste åta sig. Det innebär att Moderaterna inte
kan ställa sig bakom de budgetskrivelser som föreligger nämnden för beslut.

Med anledning av ovanstående yrkar jag följande:
att

avslå punkt 1 och 2.

att

en ny budgetskrivelse arbetas fram utifrån intentionerna i den ovanstående
texten samt förankras med Moderaterna och Liberalerna

att

den nya budgetskrivelsen lämnas till Kommunstyrelsen för vidm·e
hantering.

För Moderaternas grupp i nämnden

Christopher Rydaeus (M)

