
   
 

  

  
 

 
  

  
      

 
  

   
    

    
   
   

    
   

   
   

   
   

   
   

 
  

       
 

       
       

 
  

   
   

   
 

 
   

   
    
   

    
   
   

   

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Vux 36/2022 

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Datum: 2022-02-18 
Tid: 13:30–15:00 
Plats: Digitalt via Teams/Dahlian, Ringgatan 32 

Närvarande ledamöter 
Jessica Ekerbring (S) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Antti Ahtiainen (S)
Erika Svanström (S) 
Karl-Bertil Persson (S) 
Gun Wilén (S) 
Magnus Lagergren (KD)
Marie Krantz (V) 
Carl Alm (M)
Monica Thyresjö (M) 
Mats Einestam (L)
Abraham Begallo (SD) 

§§20-25 

Tjänstgörande ersättare 
Owe Lundin (S) Ersätter Karl-Bertil Persson (S) §§14-

19 
Eva Chrapkowska (S) 
Sol-Britt Fontander (M) 

Ersätter Tomas Sandberg (S) 
Ersätter Eghbal Kamran (M) 

Närvarande ersättare 
Fateme Barikzay (C)
Anna Ekström (C) 
Jan Murman (SD) 

Övriga
Nima Poushin 
Elin Adebo 

Förvaltningschef 
Nämndsekreterare 

Stefan Ask 
Markus Karlsson 

Biträdande förvaltningschef 
Enhetschef 

Madelene Högberg Karlsson 
Carin Westmark 

Ekonom 
Verksamhetschef 

Viveca Tachezy 
Erik Ramberg 

Enhetschef 
Planerare 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Stefan Sjöbäck Planerare 

Paragraf 14–25 

Elin Adebo, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Jessica Ekerbring (S), ordförande 

Marie Krantz (V), justerare 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

§ 14 Kallelse och föredragningslista 

§ 15 Protokolljusterare 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ordinarie justerare: Marie Krantz (V) 

Förslag till ersättande justerare: Carl Alm (M) 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Att jämte ordföranden utse Marie Krantz (V) till justerare med Carl Alm (M)
som ersättare. 

§ 16 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) anmäler en övrig fråga om elevdemokratin 
inom vuxenutbildning och Komvux. 

Gun Wilén (S) har en ordningsfråga om fysiska möten. 

Nämndens behandling 
Ordföranden besvarar Gun Wiléns ordningsfråga. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Christopher Hedbom Rydaeus (M) fråga om elevdemokratin inom
vuxenutbildning och Komvux tas upp under §12 Övriga frågor. 

§ 17 Anmälan av jäv 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 18 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Godkännande av ärendelista. 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

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

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

§ 19 Årsberättelse 2021 
Ärendenummer: Vux 60/2022
Handläggare: Stefan Ask, Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en helårsrapport som innehåller analys av
verksamheten samt ekonomiskt utfall för helåret 2021. 

Nämnden har arbetat 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 – framför allt med tanke på situationen på 
arbetsmarknaden. 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska utfall för 2021
visar en avvikelse mot budget på +26,3 mnkr varav intraprenaden har en 
avvikelse på -7,9 mnkr. Exklusive intraprenaden uppgår nämndens avvikelse
mot budget till +34,2 mnkr. Avvikelsen i förhållande till budget är +4,8 
procent inklusive intraprenaden, och +6,3 procent exklusive intraprenaden. 

Den positiva avvikelsen mot budget är huvudsakligen hänförlig till Verksamhet 
arbetsmarknad som redovisar ett positivt resultat utifrån mycket lägre volymer
inom arbetsmarknadsanställningar. Inom Verksamhet försörjning har 
kostnaden för ekonomiskt bistånd minskat under året, samt att Verksamhet 
utbildning inte uppnått full effekt på de effektiviseringar som var planerade 

Beslutsunderlag 
Årsberättelse 2021 Vuxam 

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

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Årsberättelse
2021. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

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

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Årsberättelse
2021. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

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

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

Ärendebeskrivning 
Information om arbetsmarknadsläget och uppföljning av åtgärder. 

Beslutsunderlag 
210218 Arbetsmarknadsläget och uppföljning av åtgärder VUXAM 

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

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 21 Förvaltningens förslag för datum för Resultatdialog 
Komvux 
Handläggare: Stefan Ask, Veronica Svensson 

Ärendebeskrivning 
Förslag datum för Resultatdialog Komvux: 

- 17 maj 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

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. 

§ 22 Ledamotsinitiativ - Högre krav för kommunalt 
sommar-feriejobb för ungdomar 
Ärendenummer: Vux 497/2021 
Handläggare: Nima Poushin, Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Ledamotsinitiativ - Högre krav för kommunalt sommar-feriejobb för 
ungdomar 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

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

- Ledamotsinitiativet avslås. 

Yrkande 
Magnus Lagergren (KD), Marie Krantz (V) och Abdulrahman Ibrahim
Muhammed (C) yrkar bifall till Förvaltningen för utbildning, försörjning och 
arbetes förslag till beslut. 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar bifall till Ledamotsinitiativet. 

Proposition 
Ordföranden Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till beslut förslag respektive Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkande om
bifall till Ledamotsinitiativet. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Förvaltningen för utbildning, 
försörjning och arbetes förslag. 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Ledamotsinitiativet avslås. 

Reservation 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), Carl Alm (M), Sol-Britt Fontander (M) och 
Monica Thyresjö (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christopher
Hedbom Rydaeus (M) yrkande om bifall till Ledamotsinitiativet. 

§ 23 Inkomna skrivelser 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Inga skrivelser har inkommit. 

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

- Informationen tas till protokollet. 

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 63/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 31 december 2021 till 31 januari 2022 fattats med stöd av delegation från
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Anmälan av delegationsbeslut, Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Delegationsbeslut RG 
Delegationsbeslut Tullängsgymnasiet
Delegationsbeslut Virginska gymnasiet 
Tjänsteskrivelse - Personuppgiftsincident, behörighet till mappar för säker
scanning till W3D3 
Utskott Försörjningsstöd 2021-12-10
Utskott Försörjningsstöd 2022-01-20 
Delegationslista 2022 Fstöd
Delegationslista 2021 Fstöd 
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Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

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. 

§ 25 Övrig fråga - Elevdemokrati inom vuxenutbildning 
och Komvux 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) har anmält en övrig fråga om
elevdemokratin inom vuxenutbildning och Komvux. 

Nämndens behandling 
Förvaltningschef Nima Poushin svarar på frågan. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Särskilt yttrande 

Ärende 6             Vuxenutbildnings- och 
Ärendenummer: Vux 60/2022             arbetsmarknadsnämnden  
”Årsberättelse år 2021”             Örebro kommun 
                                                                               18 februari 2022 

Ekonomiskt överskott men sämre resultat 

Det ekonomiska resultatet för 2021 är inget att klaga på. Nämnden gör ett avsevärt 
överskott. Ett överskott som i många fall kan förklaras i termer av pandemins 
förutsättningar och den politiska styrningen under pandemin. Staten har nästintill regnat 
pengar på kommunerna och detta har även denna nämnd märkt av, samtidigt har det 
tillkommit pengar från Kommunstyrelsen för särskilda satsningar. Samt har vissa 
verksamheter drabbats av att inte kunna genomföra insatser i samma utsträckning som 
tidigare. 

Läsningen av bokslutet blir dock tråkigare när det gäller våra verksamhetsresultat. Vi 
ser flera illavarslande tendenser. Till exempel ökar antalet elever som avslutar sin SFI 
innan D-nivå och en stor ökning av hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd och 
antalet. Detta tyder på att vi misslyckas med vårt viktigaste uppdrag, att bryta 
utanförskapet i Örebro. Det är tydligt att det behövs en ny politisk inriktning för att 
bryta utanförskapet i Örebro kommun. 

Vi har tidigare kritiserat mätbarheten i våra arbetsmarknadsinsatser vilket är en central 
del av nämndens verksamhet. Även om vissa framsteg har gjorts behöver vi hitta former 
för att tydligare kunna se nyttan i särskilda insatser. Detta är centralt för att det ska 
kunna föras en politisk diskussion om de arbetsmarknadsinsatser som Örebro kommun 
bör satsa på. 

Sammanfattningsvis har vi ett ekonomiskt överskott men bakom de fina ekonomiska 
siffrorna döljer sig en verklighet av utanförskap och segregation. Det är på tiden att 
nämnden får en ny politisk inriktning. 

För Moderaternas grupp i nämnden 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
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Yrkande 

Ärende: 9 
Ärendenummer: Vux 497/2021 Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden Örebro ”Ledamotsinitiativ – Högre krav för sommar-
kommun. 18 februari 2022 feriejobb för ungdomar.” 

Ett beslut vi kan och borde ta 

Det har från de styrandes håll om att vi inte kan ta beslut kring detta ledamotsinitiativ på 
grund av att det inte har initierats från skolans håll. Vi finner att detta resonemang inte 
håller. För det första är det vi inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
som ansvarar för feriejobben och kan därför styra vilka krav som ska finnas för dess 
anställningar. För det andra behöver inte det initieras från skolan utifrån att vi också kan 
se behov av att uppvärdera feriejobben till att lyfta vikten av skolarbete. 

När det gäller det politiska förslaget har vi förståelse för att det kan verka hårt och slå ut 
de som behöver sommar-feriearbetet mest. Däremot ser vi det som att här kan 
Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden bidra till att uppvärdera vikten av skolan 
och undervisning. Genom att hjälpa eleverna att nå godkända betyg via 
sommarlovsskola för att sedan få ta del av feriearbetet. Erfarenheter från andra 
kommuner visar också på att detta berör en mindre grupp och att resultatet har varit bra. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att ledamotsinitiativet bifalls. 

För Moderaternas grupp i nämnden 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
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