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Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2022-10-20 
Tid: 13:30–15:45 
Plats: Förvaltningskontoret, lokal Dahlian, Ringgatan 32, våning 1 
 
Närvarande ledamöter 
Jessica Ekerbring (S) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Antti Ahtiainen (S) 
Karl-Bertil Persson (S) 
Gun Wilén (S) 
Magnus Lagergren (KD) 
Milian Olavssønn Snekkerbakken (M) 
Eghbal Kamran (M) §§ 120-124 
Monica Thyresjö (M) 
Mats Einestam (L) 
Abraham Begallo (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Owe Lundin (S) Ersätter Erika Svanström (S) 
Eva Chrapkowska (S) Ersätter Tomas Sandberg (S) 
Thord Andersson (KD) Ersätter Marie Krantz (V) 
Peter Westberg (M) Ersätter Eghbal Kamran (M) §§ 111-

115 och §§ 117-119 
 
Närvarande ersättare 
Anna Torgny (L) 
Jan Murman (SD) 
Peter Westberg (M) §§ 120-124 
 
Övriga 
Maria Viduss Nämndsekreterare 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
David Lundberg Enhetschef  
Carin Westmark Verksamhetschef 
Erik Ramberg Planerare 
Annika Ramberg Ekonom 
Madelene Lagerlöf Verksamhetschef 
Anna Almbrandt Planerare 
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Stefan Sjöbäck Planerare 
Henrietta Ekberg Enhetschef  

 
Paragraf 111–115 och 117–124 
 
 
 
 
Maria Viduss, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jessica Ekerbring (S), ordförande 
 
 
 
 
Abraham Begallo (SD), justerare  
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§ 111 Kallelse och föredragningslista 

§ 112 Protokolljusterare 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ordinarie justerare: Abraham Begallo (SD) 

Förslag till ersättande justerare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Protokollet justeras 2022-10-25. 

§ 113 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

§ 114 Anmälan av jäv 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 115 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. 

§ 116 Stickprov – sekretessärende  

§ 117 Ekonomisk uppföljning per 2022-09-30 
Ärendenummer: Vux 89/2022 
Handläggare: Annika Ramberg 

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

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  4 (8) 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Ekonomisk uppföljning Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden september 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. 

§ 118 Beslut – Remissvar Riktlinje för arbete med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 
Ärendenummer: Vux 249/2022 
Handläggare: Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har stärkts, och utifrån 
detta har Örebro kommun tagit fram riktlinje avseende kommunens 
skyldigheter. 

Riktlinjen tar upp att en del nämnder och verksamheter behöver arbeta 
systematiskt för att integrera arbetet med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk i ordinarie verksamhet och ha en tydlig plan för hur arbetet ska 
fortskrida. Riktlinjen anger vilka krav som ställs på kommunens verksamheter 
för att leva upp till det ansvar kommunen har utifrån gällande lagstiftning.   

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete ställer sig positiv till att 
kommunen tydliggör uppdraget om arbetet med minoriteter, men vill 
inkomma med några synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Riktlinje för nationella minoriteter och 
minoritetsspråk daterad 2022-10-12 
Antagen remissversion - Riktlinje för nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
Följebrev remiss av riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Protokollsutdrag KSU 2022-05-17 § 19 Remissbeslut - Riktlinje för nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 
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1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker förvaltningens 
förslag till yttrande över Riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk 

2. Nämndens yttrande överlämnas till Kommunstyrelsen 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker förvaltningens 
förslag till yttrande över Riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk 

2. Nämndens yttrande överlämnas till Kommunstyrelsen 

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

Ärendebeskrivning 
Information om arbetsmarknadsläget och uppföljning av åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Presentation Arbetsmarknadsläget och uppföljning av åtgärder Vuxam 2022-
10-20. 

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. 

§ 120 Rapport - Statistik utdelade stiftelsemedel 2022 
Ärendenummer: Vux 383/2022 
Handläggare: Henrietta Ekberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en presentation av stiftelsehantering och 
information om statistik gällande utdelade stiftelsemedel som främjar social 
hjälpverksamhet under 2022.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens rapport "Redovisning FUFAs stiftelser 2022" och 
"Redovisning FUFA social samfond III 2022" 
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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. 

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

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet aktuell information gällande flyktingsituationen 
och kommunens arbete med bosättning av flyktingar från Ukraina.  

Beslutsunderlag 
Presentation Information flyktingsituationen 2022-10-20 

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. 

§ 122 Aktuell information  
Ärendenummer: Vux 117/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring, Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Jessica Ekerbring (S), ordförande, informerar att Resultatdialog Komvux 
planeras den 30 november kl. 13.00-15.00. Det är en per parti som är vald - 
anmäl snarast in till nämndsekreterare vilka som kommer från respektive parti.  

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

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 123 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 279/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 september 2022 till 30 september 2022 samt ordförandebeslut fattat 
2022-10-11 som fattats med stöd av delegation från Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 september 
2022 till 30 september 2022 samt ordförandebeslut fattat 2022-10-11 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. 

§ 124 Inkomna skrivelser  
Ärendenummer: Vux 282/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Skolverket Beslut om statsbidrag för lärlingsvux kombinationsutbildningar 
2023 
Skolverket Beslut om statsbidrag för yrkesvux kombinationsutbildningar 2023 
Skolverket Beslut om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
Yrkesförare 2023 
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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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