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Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2021-04-16 
Tid: 13:30–16:30 
Plats: Microsoft Teams/Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jessica Ekerbring (S) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Erika Svanström (S) 
Karl-Bertil Persson (S) 
Gun Wilén (S) 
Tomas Sandberg (S) 
Fredrik Norrström (KD) §§ 29-40 
Marie Krantz (V) 
Carl Alm (M) 
Eghbal Kamran (M) 
Monica Thyresjö (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Owe Lundin (S) Tjänstgör för Antti Ahtiainen (S) 
Maria Comstedt (C) Tjänstgör för Fredrik Norrström (KD) 

§§ 42-45, ej tjänstgörande ersättare §§ 
29-41 

Sol-Britt Fontander (M) Tjänstgör för Sonia Kira (L) §§ 29-38, 
ej tjänstgörande ersättare §§ 39-45 

Erik Löfstedt (L) Tjänstgör för Sonia Kira (L) §§ 39-45 
Jan Murman (SD) Tjänstgör för Abraham Begallo (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Eva Chrapkowska (S) 
Anna Ekström (C) 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Veronica Svensson Verksamhetschef 
Madelene Lagerlöf Verksamhetschef 
Mikael Ramnerö Förvaltningens samordnare 
Stefan Ask Verksamhetsutvecklingschef 
Ashraf Ghotbi Enhetschef 
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Erik Ramberg Planerare 
Annika Ramberg Ekonom 
Madelene Högberg Karlsson Ekonom 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Sofia Särnholm Sakkunnig 
Janis Lancereau Projektledare 
Kristian Måsén Projektledare 
Henny Källden Samordnare 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 29–45 
 
 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jessica Ekerbring (S), ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carl Alm (M), justerare 
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§ 29 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Vux 12/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Carl Alm (M) till ordinarie att justera protokollet. 

2. Eghbal Kamran (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 21 april. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Carl Alm (M) till ordinarie att justera protokollet. 

2. Eghbal Kamran (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 21 april. 

§ 30 Ändringar och tillägg till föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) initierar ledamotsinitiativet "Öka 
säkerheten på Komvux". 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 - Ledamotsinitiativet - "Öka säkerheten på Komvux" läggs till dagordningen. 

§ 31 Beslut - Ekonomisk uppföljning per 2021-03-31 
Ärendenummer: Vux 63/2021 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en översiktlig uppföljning av ekonomiskt 
resultat per mars månad år 2021. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Ekonomisk uppföljning januari-mars 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-mars 2021 godkänns och läggs 
till handlingarna. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-mars 2021 godkänns och läggs 
till handlingarna. 

§ 32 Beslut - Yttrande - Granskning av Vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens arbete med att få 
individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen 
försörjning 
Ärendenummer: Vux 156/2021 
Handläggare: Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örebro kommun har PwC 
genomfört en granskning avseende vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens (nämnden) arbete med att säkerställa att individer 
som uppbär ekonomiskt bistånd får ändamålsenliga insatser som kan leda till 
egen försörjning. Sista dag för nämnden att avge yttrande med förslag till 
åtgärder samt tidplan är den 8 juni år 2021. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Stadsrevisionens granskning av Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt 
bistånd till egen försörjning. 
Remissmissiv - Revisionsrapport "Granskning av vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt 
bistånd till egen försörjning", daterad 2021-02-03. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Förslag till yttrande granskningsrapport PwC". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker förvaltningens 
förslag till yttrande 
  
2. Nämndens yttrande överlämnas till Stadsrevisionen 

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar att förslagen till beslut bifalls samt att 
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram dataunderlag med kostnadsredovisning 
över kommunens arbetsmarknadsinsatser inklusive jämförelse med 
liknande kommuner. Skriftligt yrkande bifogas protokollet. 

Jan Murman (SD) yrkar bifall till Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkande. 
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Proposition 
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga förvaltningens förslag till beslut med bifallsyrkande av Christopher 
Hedbom Rydaeus (M) och Jan Murman (SD) och Moderaternas tilläggsyrkande 
med bifallsyrkande av Jan Murman (SD). 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut avseende beslutspunkterna 
1 och 2 det vill säga förvaltningens förslag och finner att vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Ordföranden redovisar därefter förslag till propositionsordning avseende 
Moderaternas tilläggsyrkande som godkänns. 

Ordföranden ställer slutligen Moderaternas tilläggsyrkande under proposition 
och finner att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
bifalla Moderaternas tilläggsyrkande. 

Beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker förvaltningens 
förslag till yttrande 
  
2. Nämndens yttrande överlämnas till Stadsrevisionen 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram dataunderlag med 
kostnadsredovisning över kommunens 
arbetsmarknadsinsatser inklusive jämförelse med liknande kommuner. 

§ 33 Beslut - Remissvar - Brottsförebyggande och 
trygghetsskapande strategi för Örebro kommun 
Ärendenummer: Vux 144/2021 
Handläggare: Mikael Ramnerö 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, KSUS, har givit 
säkerhetschefen i uppdrag att ta fram en strategi för det brottsförebyggande 
arbetet i Örebro kommun. Mot denna bakgrund har säkerhetsavdelningen i 
Örebro kommun genom ansvarig strategisk brottsförebyggande samordnare 
sammanställt ett förslag till strategi. Då handlingen berör flertalet nämnder så 
får ni detta förslag som underlag för synpunkter. 

Det är vår ambition att strategin ska vara förankrad i hela kommunen och era 
synpunkter är därför mycket värdefulla för oss. 

Strategin ämnar påvisa riktning för det brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen 2021 - 2026. Strategin ämnar inte 
påvisa hur specifika åtgärder eller insatser ska göras, utan fokuserar på riktning 
och samlar mycket av det arbete som redan görs, och påvisar vad som behöver 
kompletteras och utvecklas. Strategin berör flertalet nämnder inom kommunen 
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och vi önskar inspel om de delar som berör er och eventuellt specifika 
verksamheter. 

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete beslutade 2021-02-
02 att remittera förslag till Strategi till brottsförebyggande arbete till samtliga 
nämnder samt att sista datum för nämnderna att inkomma med synpunkter är 
30 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Remissversion Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro 
Kommun. Gäller 2021 - 2026. 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, 
2021-02-02, § 11 Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för 
Örebro Kommun – beslut om remittering. 
Remissmissiv Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro 
kommun. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Remiss - Brottsförebyggande och 
trygghetsskapande strategi för Örebro kommun", daterad 2021-04-15. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker förvaltningens 
förslag till remissyttrande 

2. Nämndens remissyttrande överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete, KSUS 

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar att nämnden svarar att 
strategidokumentet återremitteras till förvaltningen för ombearbetning där alla 
problemen först och främst synliggörs och kvantifieras för att sedan efter 
inspel från politiken skissa på ett tydligt och kortfattat strategidokument. 
Skriftligt yrkande bifogas protokollet. 

Jessica Ekerbring (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga förvaltningens förslag till beslut med bifallsyrkande av Jessica 
Ekerbring (S) och Moderaternas förslag till beslut. 

Ordföranden redovisar därefter förslag till propositionsordning som godkänns. 

Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner 
att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
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1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker förvaltningens 
förslag till remissyttrande 

2. Nämndens remissyttrande överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete, KSUS 

Reservation 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), Carl Alm (M), Eghbal Kamran (M), 
Monica Thyresjö (M) och Sol-Britt Fontander (M) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkande. Skriftlig reservation 
bifogas protokollet. 

§ 34 Information - Vuxenutbildningens kvalitetsrapport år 
2020 
Ärendenummer: Vux 190/2021 
Handläggare: Veronica Svensson 

Ärendebeskrivning 
Den kommunala vuxenutbildningens huvuduppdrag är att stödja och stimulera 
vuxna i sitt lärande så att de ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 
kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att 
främja sin personliga utveckling.  

Komvux ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning, och utgöra en 
bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.  

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och 
förutsättningar.  

Uppdraget regleras av styrdokument på både statlig och kommunal nivå genom 
skollag, läroplan, förordningar samt olika styrdokument i Örebro kommun. 
Utifrån dessa redovisas resultat och utvecklingsområden på enhetsnivå. 

Örebro kommuns målområden, främst Örebro i sin fulla kraft samt Lärande, 
utbildning och arbete genom hela livet i Örebro, har i kvalitetsrapporten 
sorterats utifrån tre av läroplanens områden: 

 Grundläggande värderingar  
 Kunskaper  
 Utbildningsval – arbetsliv och samhälle  

Kvalitetsrapporten utgår även från vuxenutbildnings- och arbetsmarknads-
nämndens verksamhetsplan med budget för 2021. Särskilt politisk prioritering 
för vuxenutbildningen 2021 är att fortsätta utvecklingsarbetet inom 
Verksamhet vuxenutbildning – dels för att fler människor ska kunna ta del av 
utbildningsinsatser, dels för att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra 
sig SFI och gå vidare mot arbete eller utbildning. Under 2021 blir det också 
viktigt att utveckla metoder och arbetssätt inom SFI för snabbare etablering, t 
ex genom praktik. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse "Kvalitetsrapport Komvux 2020". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna 

§ 35 Beslut - Fortsatt anpassning av Vuxenutbildningens 
utformning, för förutsättningar att följa 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för 
covid-19 
Ärendenummer: Vux 78/2021 
Handläggare: Veronica Svensson 

Ärendebeskrivning 
Pandemisituationen i samhället fortsätter och Komvux kan därför fortsatt 
behöva vidta åtgärder över sommaren 2021 för att kunna organisera 
verksamheten och undervisningsmiljön samt för att skapa förutsättningar 
att kunna följa de lokala restriktionerna och Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd för covid-19.   

Möjligheten att flexibelt möjliggöra undervisning på delvis distans under 
rådande läge är central för att kunna bibehålla en hög måluppfyllelse, eftersom 
förkylningssymtom och frånvaro till följd av vård av barn och familjekarantän 
är vanligt förekommande i personal- och elevgrupper och möjligheten att 
bedriva utbildning då kan upprätthållas genom ökat hemarbete.  

På Komvux i Örebro innebär detta att alla elever nu fortsatt kan erbjudas 
undervisning i form av en kombination av klassrumsundervisning och 
distansstudier.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-12-
11 (2020-12-11 Vux §140). 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Fortsatt anpassning 
av Vuxenutbildningens utformning för perioden sista juni till sista september 
2021", daterad 2021-03-23. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Beslutar om fortsatt anpassning av Vuxenutbildningens utformning för 
perioden 30 juni till 30 september 2021 enligt förvaltningens förslag. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Beslutar om fortsatt anpassning av Vuxenutbildningens utformning för 
perioden 30 juni till 30 september 2021 enligt förvaltningens förslag. 

§ 36 Beslut - Lokalförsörjningsplan 2022-2025 
Ärendenummer: Vux 162/2021 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
En effektiv lokalförsörjningsprocess som säkerställer att verksamheterna har 
tillgång till ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas kostnadseffektivt 
samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov, är av central betydelse 
för kommunens ekonomi. Genom lokalförsörjningsplanen läggs grunden till en 
långsiktig planering och ett ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.  

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens lokalförsörjningsplan 
beskriver verksamheternas behov av lokaler. Planen sträcker sig över åtta år, 
där de första fyra åren har en investeringsplan med 
driftkostnadskonsekvenser och de sista fyra åren beskriver en mer översiktlig 
behovsbild. Varje år ska nämnden, som en del av sin budget- och 
verksamhetsplanering, fastställa en lokalförsörjningsplan.   

Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämndens behovsbeskrivning ger en bild 
av framtida behov för respektive verksamhetsområde under 
prognosperioden. Några av lokalbehoven som identifierats förutsätter 
förstudiearbete innan beslut om att gå vidare med faktiska åtgärder/projekt.   

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden 2022-
2025, Framåtblick 2026–2029. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Fastställa Lokalförsörjningsplan Vuxenutbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden 2022-2025 med framåtblick 2026-2029 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Fastställa Lokalförsörjningsplan Vuxenutbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden 2022-2025 med framåtblick 2026-2029 

§ 37 Beredning - Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 
Ärendenummer: Vux 191/2021 
Handläggare: Johan Boklund 
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Ärendebeskrivning 
En översyn pågår där Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning ses över. Det är viktigt att delegationsordningen är 
uppdaterad för att främja ett effektivt arbete inom nämnd och förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Tjänsteskrivelse Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden delegationsordning". 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delegationsordning, 
ärendegrupper Allmänna ärenden, personal och Verksamhet Vuxenutbildning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 38 Information - Arbetsmarknadsprojekt, Projektet Den 
G(l)ömda resursen, E-resurs, Duo-överenskommelsen 
Ärendenummer: Vux 204/2021 
Handläggare: Madelene Lagerlöf, Janis Lancereau, Kristian Måsén, Henny 
Källden 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om arbetsmarknadsprojekten Den 
G(l)ömda resursen, E-resurs och Duo-överenskommelsen i nämndens regi. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentationer. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 39 Information - Beslut från JO 
Ärendenummer: Vux 8/2020 
Handläggare: Sofia Särnholm 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om Justitieombudsmannens beslut 
i det ärende som Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behandlade 
vid sammanträde 2020-02-13. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutade 2020-02-13, § 3, att yttrande avges till JO i enligt med förvaltningens 
förslag. 

Bakgrunden till ärendet var att anmälaren, i egenskap av god man, inte fått 
ansökningsblankett för försörjningsstöd hemskickad samt att anmälaren inte 
fick signera sin huvudmans ansökan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Yttrande JO", daterad 2020-01-27. 
Protokollsutdrag - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-
13, § 3. 
Beslut - Justitieombudsmannen, daterat 2021-02-23. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 40 Information - Rapport - Lex Sarah 
Ärendenummer: Vux 47/2021 
Handläggare: Ashraf Ghotbi 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om utredning enligt 14 kap. 6 § 
SoL med anledning av lex Sarah-rapport. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens utredning enligt 14 kap. 6 § SoL med anledning av lex Sarah-
rapport. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen tas till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen tas till handlingarna. 
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§ 41 Information - Tillsynsplan Vuxam 2022 - 
Tillsynsområden 
Ärendenummer: Vux 62/2021 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om tillsynsområden till tillsynsplan 
för nämnden för år 2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 42 Information - Arbetsmarknadsläget och uppföljning 
av åtgärder 
Ärendenummer: Vux 75/2021 
Handläggare: Erik Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om arbetsmarknadsläget och 
uppföljning av åtgärder. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Arbetsmarknadsläget och uppföljning av åtgärder". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 43 Aktuell information 
Ärendenummer: Vux 99/2021 
Handläggare: Jessica Ekerbring, Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och händelser 
som rör nämnden och förvaltningens område. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Nämndens behandling 
Förvaltningschefen informerar övergripande om Vårändringsbudgeten och 
vårpropositionen 2021. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 44 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 205/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 mars 2021 - 31 mars 2021 fattats med stöd av delegation från 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 mars 2021 -
 31 mars 2021 med stöd av delegation från Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

§ 45 Ledamotsinitiativ - Öka säkerheten på Komvux 
Ärendenummer: Vux 233/2021 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna genom Christopher Hedbom Rydaeus (M) initierar ärendet "Öka 
säkerheten på Komvux". Moderaterna förslår att förvaltningen ges i uppdrag 
att utreda möjligheten och kostnaden för upphandling samt behovet hos 
Komvux av en säkerhetsapp. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ - Öka säkerheten på Komvux. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ledamotsinitiativet - "Öka säkerheten på Komvux" skickas på beredning och 
tas upp för beslut vid Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde när ärendet är berett.
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Ledamotsinitiativ   

                            
 
 
 
  

Öka säkerheten på Komvux 

Idag använder friskolor som Fria läroverken en säkerhetsapp med varningssystem för att 
snabbt kunna varna sin personal om något händer på skolan. Det kan vara saker som 
brand, allvarlig olycka eller andra allvarliga händelser. Systemet utgår ifrån en mobil-
app där lärare kan ta emot varningar men också skicka ut dem. På detta sätt skapas en 
snabbare kommunikation som faktiskt kan minska skadeverkningarna av händelser. 

Vi har tidigare sett att det skett sådana händelser på Komvux i Örebro och framförallt 
Campus Risbergska. Campus Risbergska är en stor arbetsplats och skola, här är det 
viktigt att vi kan vara så effektiva som möjligt vid olika former av krisscenarion. 
Drömscenariot vore att ett sådant här system aldrig skulle behöva användas men om det 
behövs är vi av åsikten att detta skulle gagna ett effektivt säkerhetsarbete. 

Vårt förslag är därför att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlig upphandling av ett 
sådant app-system men också se över behovet. Det fyller både syftet att vi använder 
örebroarnas pengar på ett kostnadseffektivt sätt men även se vad kostnaden för ett 
sådant system skulle vara. Därefter kan en diskussion om finansiering ske. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för 

upphandling samt behovet hos Komvux av en säkerhetsapp. 

  

För Moderaternas grupp i nämnden 

 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

 

Vuxenutbildnings- och 
Arbetsmarknadsnämnden Örebro 
kommun 16 april 2021
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Yrkande  

  

Ärende 7                 
Ärendenummer: Vux 144/2021   
”Brottsförebyggande och trygghetsskapande          
strategi för Örebro Kommun”                   
                                               

 
Örebro behöver ett gediget brottsförebyggande arbete 
 
I delar av kommunen är det stora problem med utanförskap, öppen narkotikahandel, kriminalitet 
och våldsbrott. Detta har tyvärr blivit en verklighet som alltför länge negligerats. Tillsammans med 
andra myndigheter måste kommunen snarast strukturerat och med kraft tydligt bekämpa 
utvecklingen.  

Örebromoderaterna anser att ytterligare ett otydligt strategidokument utan tydlig sakägare, beslut, 
måltal, delmål och efterföljande handlingsplan bara kommer att förlänga och fördjupa den inslagna 
vägen. Remissen som presenteras uppfyller inte Moderaternas krav på kvalitet för en 
brottsförebyggande strategi.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden svarar 

att  strategidokumentet återremitteras till förvaltningen för ombearbetning där alla 
problemen först och främst synliggörs och kvantifieras för att sedan efter inspel från 
politiken skissa på ett tydligt och kortfattat strategidokument.  

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 
 
 
För Moderaterna grupp i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
 
 
Christopher Hedbom Rydaeus (M)

Vuxenutbildnings- och   
arbetsmarknadsnämnden
Örebro kommun 16 april 
2021
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Yrkande   

                  Ärende: 6              
Ärendenummer:Vux 156/2021              
” Beslut - Yttrande - Granskning av 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt 
bistånd till egen försörjning”                
     
Nämnden behöver mer information om arbetsmarknadsinsatsernas 
nettokostnad  

 Revisionens arbete är centralt för att kontrollera att nämnder uppfyller sitt syfte inom 
verksamhetsområdet. Vi ställer oss bakom det svar som förvaltningen ger. Vi finner 
dock en fråga som revisionen pekar på viktig att fortsatt belysa i nämndens arbete. Detta 
angående kommunens nettokostnader för arbetsmarknadsinsatser. Inom området har 
förvaltningen gjort ett gediget arbete med att öka uppföljningen av dem men 
kostnadseffektiviteten är fortsatt viktig att belysa för att nämnden ska kunna ta sitt 
ansvar.  

Därmed finner vi det viktigt att nämnden kan få ta del av ett gediget dataunderlag kring 
olika arbetsmarknadsinsatsers kostnadseffektivitet och nettokostnad. Samt jämföra detta 
med andra kommuner. Det är viktig information för samtliga partier i nämnden att ta 
med i kommande budgetprocess. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att förslagen till beslut bifalls 

samt 

att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram dataunderlag med 
kostnadsredovisning över kommunens 
arbetsmarknadsinsatser inklusive jämförelse med liknande kommuner. 

 

För Moderaternas grupp i nämnden 

 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden Örebro 
kommun. 16 april 2021
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