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Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2021-03-19 
Tid: 13:30–16:45 
Plats: Microsoft Teams/Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jessica Ekerbring (S) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Antti Ahtiainen (S) 
Erika Svanström (S) 
Gun Wilén (S) 
Tomas Sandberg (S) 
Fredrik Norrström (KD) 
Marie Krantz (V) §§ 13-22 
Carl Alm (M) 
Monica Thyresjö (M) 
Sonia Kira (L) 
Abraham Begallo (SD) §§ 13-23 
 
Tjänstgörande ersättare 
Owe Lundin (S) Tjänstgör för Karl-Bertil Persson (S) 
Eva Chrapkowska (S) Tjänstgör för Marie Krantz (V) §§ 24-

28, Ej tjänstgörande ersättare §§ 13-23 
Sol-Britt Fontander (M) Tjänstgör för Eghbal Kamran (M) 
Jan Murman (SD) Tjänstgör för Abraham Begallo (SD) §§ 

25-28, Ej tjänstgörande ersättare §§ 13-
24 

 
Närvarande ersättare 
Maria Comstedt (C) 
Anna Ekström (C) 
Erik Löfstedt (L) 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Stefan Ask Verksamhetsutvecklingschef 
Stefan Sjöbäck Planerare 
Erik Ramberg Planerare 
Annika Ramberg Ekonom 
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Carin Westmark Verksamhetschef 
Madelene Lagerlöf Verksamhetschef 
Mikael Ramnerö Förvaltningens samordnare 
Veronica Svensson Verksamhetschef 
Svanfridur Birgisdottir Rektor 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Elinor Sörensson Socialsekreterare 
Ashraf Ghotbi Enhetschef 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 13–28 
 
 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jessica Ekerbring (S), ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), justerare 
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§ 13 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Vux 11/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Christopher Hedbom Rydaeus (M) till ordinarie att justera protokollet. 

2. Carl Alm (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 24 mars. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Christopher Hedbom Rydaeus (M) till ordinarie att justera protokollet. 

2. Carl Alm (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras onsdagen den 24 mars. 

§ 14 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) anmäler övrig fråga till Vuxenutbildnings 
och arbetsmarknadsnämnden - Hur är studiemotivationen för de elever som 
läser på SFI? 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Övrig fråga läggs till dagordningen 

§ 15 Beslut - Ställningstagande vaccination kopplat till 
arbetstid för medarbetare som har Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden som arbetsgivarnämnd (Covid-
19) 
Ärendenummer: Vux 135/2021 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
I början av 2021 startade vaccineringen mot Covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun har redan tagit ställning till vad som gäller för de medarbetare som 
arbetar inom och i anslutning till omsorgsboenden enligt 
Folkhälsomyndighetens nationella plan. 
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Nästa steg är att ta ställning till hur Örebro kommun ska agera när den 
allmänna vaccinationen kommer igång och på vilket sätt Örebro kommun 
underlättar för medarbetarna att vaccinera sig. 

Ärendet togs upp i Kommunstyrelsen den 9 februari och förslaget till beslut 
innebär att alla medarbetare med Kommunstyrelsen som arbetsgivarnämnd ska 
få möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras 
med tid motsvarande en timme samt en rekommendation till övriga nämnder 
att fatta ett likalydande beslut för sina medarbetare. 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås fatta beslut enligt 
rekommendationen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse ”Ställningstagande vaccination kopplat till 
arbetstid för medarbetare som har Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden som arbetsgivarnämnd (Covid-19)”, daterad 2021-03-
11 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Medarbetarna som har Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som 
arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det 
är praktiskt möjligt utan störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delegerar till respektive 
chef att avgöra om vaccination på arbetstid är möjligt eller inte. 

4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Medarbetarna som har Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som 
arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det 
är praktiskt möjligt utan störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delegerar till respektive 
chef att avgöra om vaccination på arbetstid är möjligt eller inte. 

4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021. 
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§ 16 Beslut - Hantering av tolkkostnader vid 
yrkesutbildningar för vuxna 
Ärendenummer: Vux 192/2021 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Komvux har under år 2020 infört ett nytt förhållningssätt gällande elever som 
är i behov av teckenspråkstolkning och söker sammanhållna yrkesutbildningar. 
Ett beslut där en sökandes ansökan ej emottagits av huvudmannen har 
överklagats till Skolväsendets Överklagandenämnd som i sitt yttrande menar 
att huvudmannen i högre grad bör ha utrett alternativa åtgärder och andra 
stödinsatser än enbart tolkning. 

Om samtliga elever som antas till yrkesutbildningar inom Komvux och är i 
behov av teckenspråkstolkning skulle erbjudas det enligt samma modell som 
tidigare, med upphandlade tolkar, skulle en årlig uppskattad kostnad för 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA) kunna estimeras 
till sju-tio miljoner kronor per år. Att finna alternativa sätt att hantera 
kostnadsökningen är därför av hög vikt. 

Inom utredningens uppdrag ligger även att förvaltningen bör föra dialog med 
organisationer och föreningar som företräder döva och hörselskadade. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Hantering av tolkkostnader vid 
yrkesutbildningar för vuxna", daterad 2021-03-17. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och presentera förslag på 
kostnadseffektiva lösningar utifrån följande direktiv: 

- Samordning med Riksgymnasiet i Örebro bör kunna leda till lägre kostnader 
än tidigare för teckenspråkstolkning för kommunen. Detta under förutsättning 
att vuxenstuderande i behov av teckenspråkstolkning på yrkesutbildningar kan 
erbjudas samma utbildningsutbud som eleverna på Riksgymnasiet. 

-  Möjlighet att erbjuda ett distansupplägg för målgruppen där eleverna får 
möjlighet att läsa samma gymnasiala yrkeskurser men i ett distansformat hos en 
upphandlad leverantör. 

-  Utveckla möjligheten att anpassa utbildningar och hitta andra former av stöd 
än just tolkning och erbjuda denna lösning i de fall det är möjligt 

2. Utredningen ska vara klar senast den 30 april år 2021. 

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar att förslaget bifalls samt att 
utredningen även tar fram en finansieringsmodell som sträcker sig över tid för 
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de olika förslagen som utredningsdirektivet tar upp och att utredningen även 
tydliggör om målbilden för förslagen är att attrahera fler elever eller att enbart 
täcka upp kostnader för den efterfrågan som funnits innan. Skriftligt yrkande 
bifogas protokollet. 

Jessica Ekerbring (S) yrkar avslag till Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
tilläggsyrkande. 

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

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 
avslå Moderaternas tilläggsyrkande. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och presentera förslag på 
kostnadseffektiva lösningar utifrån följande direktiv: 

- Samordning med Riksgymnasiet i Örebro bör kunna leda till lägre kostnader 
än tidigare för teckenspråkstolkning för kommunen. Detta under förutsättning 
att vuxenstuderande i behov av teckenspråkstolkning på yrkesutbildningar kan 
erbjudas samma utbildningsutbud som eleverna på Riksgymnasiet. 

-  Möjlighet att erbjuda ett distansupplägg för målgruppen där eleverna får 
möjlighet att läsa samma gymnasiala yrkeskurser men i ett distansformat hos en 
upphandlad leverantör. 

-  Utveckla möjligheten att anpassa utbildningar och hitta andra former av stöd 
än just tolkning och erbjuda denna lösning i de fall det är möjligt 

2. Utredningen ska vara klar senast den 30 april år 2021. 

Reservation 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), Carl Alm (M), Monica Thyresjö (M), Sol-
Britt Fontander (M) och Sonia Kira (L) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Christopher Hedbom Rydaeus (M) tilläggsyrkande. 

§ 17 Beslut - Tillsynsplan Vuxam 2022 - Plan för uppföljning 
av intern kontroll 
Ärendenummer: Vux 62/2021 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 
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Ärendebeskrivning 
Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation, 
system, processer/arbetsflöden och rutiner samt säkerställande av att rutiner 
och arbetssätt tillämpas på avsett sätt och är effektiva för att uppnå 
verksamhetens mål/uppdrag. 
 
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i 
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Viktiga 
beståndsdelar för en god intern kontroll är: 

- Kontrollmiljön 
- Riskanalyser 
- Kontrollaktiviteter 
- Information och kommunikation 
- Tillsyn 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
- Presidiet ingår som en del av processteamet. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
- Presidiet ingår som en del av processteamet. 

§ 18 Uppföljning av intern kontroll år 2020 
Ärendenummer: Vux 460/2020 
Handläggare: Nima Poushin, Madelene Lagerlöf 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndsammanträdet i november beslutades att Verksamhet 
arbetsmarknad ska genomföra en uppföljning av de 69 uppdrag gällande 
barnfamiljer där ingen, under perioden jan-maj 2020, erhållit ett komjobb. 
Uppföljningen ska kontrollera hur genomförandeplanerna ser ut för dessa 
personer och vad de har erbjudits istället eller om det funnits andra faktorer 
under våren 2020 som påverkat resultatet. 

Vid uppföljning av 41 av 69 uppdrag kan konstateras att samtliga har/haft en 
upprättad genomförande plan med tydligt slutmål samt aktiviteter för att nå 
målet.10 deltagare har avslutats mot arbete eller studier. 20 deltagare är kvar i 
insats varav sju har en BEA-anställning (komjobb). Tre deltagare har 
återupptagit sina SFI-studier, fem har avslutats till annan utförare och tre 
avslutats utan vidare planering (åter uppdragsgivare). 

Förvaltningschefens kommentar. 

Det är olyckligt att resultatet i ett internkontrollperspektiv har bedömts som en 
allvarlig brist eftersom nämndens resultatstyrning bygger på att våra 
medarbetare erbjuder insatser och placeringar utifrån målet att så hög andel 
som möjligt av deltagarna ska gå vidare till arbete eller studier. 
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Nämnden har, med feriepraktiken som enda tydligt undantag, huvudsakligen 
gått ifrån att sätta volymmål. Det är alltså i princip inget problem att färre 
barnfamiljer har fått komjobb så länge de har erbjudits andra mer 
ändamålsenliga arbetsmarknadsinsatser utifrån sina förutsättningar. 

Det kan i efterhand konstateras dels att frågan inte lämpade sig för kvantifierad 
tillsyn utan borde ha hanterats som en mer kvalitativ utvärdering eller 
utredning, dels att överlämningen från undertecknad till den tillförordnade 
förvaltningschefen var bristfällig. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att tillsynen lämnas utan åtgärd 
och att det fördjupade underlaget från verksamhetsområde Arbetsmarknad 
används som underlag för en diskussion om effektiva arbetsmarknadsinsatser 
för barnfamiljer och andra prioriterade grupper. Förvaltningen avråder även 
fortsatt, generellt sett, från att sätta volymmål per målgrupp för specifika 
arbetsmarknadsinsatser istället för genomströmningsmål 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport 2020 – Uppföljning av intern kontroll 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Uppföljning av intern kontroll 2020 - Riskerar 
nytt och förändrat arbetssätt inom Verksamhet arbetsmarknad att leda till att 
en lägre andel barnfamiljer kan ta del av ”Komjobb”, daterad 2021-02-22. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Uppföljningen läggs till handlingarna 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Uppföljningen läggs till handlingarna 

§ 19 Beredning - 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. 
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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. 

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. 

§ 20 Beredning - 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 
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. 
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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. 

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. 

§ 21 Information – SFI för akademiker 
Ärendenummer: Vux 188/2021 
Handläggare: Svanfridur Birgisdottir, Veronica Svensson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om SFI för akademiker. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "SFI för akademiker", separat utskick 2021-03-
15. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 22 Rapport - Felaktiga utbetalningar (FUT), 
verksamhetsåret 2020 
Ärendenummer: Vux 74/2021 
Handläggare: Elinor Sörensson, Ashraf Ghotbi 

Ärendebeskrivning 
Försörjningsstöd arbetar på olika nivåer för att säkerställa att rätt summa 
pengar betalas ut till rätt person vid rätt tillfälle. Ett aktivt arbete med att utreda 
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och förebygga felaktiga utbetalningar har en preventiv effekt på allmän nivå, 
intern nivå och individnivå. Två handläggare (FUT) ansvarar för att utreda 
felaktiga utbetalningar som misstänks eller upptäcks, återkräva felaktigt 
utbetalda belopp samt polisanmäla misstänkta bidragsbrott. Under 2020 har 
hos FUT, genom externa anmälningar samt interna misstankar, aktualiserats 
totalt 258 ärenden där felaktiga utbetalningar misstänks ha skett. En del 
felaktiga utbetalningar upptäcks i ett tidigt skede och kan korrigeras i beräkning 
nästkommande månad. 

Skyldigheten att anmäla misstanke om bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagen 
har i praktiken även inneburit ett ansvar att utreda de felaktiga utbetalningar 
som upptäcks och hur de har gått till. Förslag på förändringar eller 
förtydliganden i exempelvis handbok, riktlinjer och handläggningsrutiner 
anmäls av FUT till sakkunniga och/eller enhetschefer. Två gånger om året 
rapporterar FUT till samtliga enheter om felaktiga utbetalningar/bidragsbrott 
som skett, orsaken till dessa och hur de kan förebyggas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens Rapport - "Felaktiga utbetalningar (FUT), Verksamhetsåret 
2020. Redogörelse av FUT-handläggarnas arbete med felaktiga utbetalningar". 
PowerPoint presentation "Felaktiga utbetalningar (FUT), Verksamhetsåret 
2020" 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 23 Rapport - Flyktingmottagning 2021 
Ärendenummer: Vux 73/2021 
Handläggare: Stefan Sjöbäck 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om Migrationsverkets senaste 
prognos om flyktingmottagningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens rapport "Uppdatering av läget utifrån Migrationsverkets 
prognos, februari 2021. Flyktingmottagning och asyl", daterad 2021-03-09. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 24 Arbetsmarknadsläget och uppföljning av åtgärder 
2021 
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. 

§ 25 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. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 26 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Vux 137/2021 
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Ärendebeskrivning 
- Beslut Kommunfullmäktige 2020-11-17, § 269 Revidering av 
nämndreglemente för Örebro kommun. 

- Kontrollrapport - Miljökontoret, Cafe Casablanca Dnr M-2021-337. 

- Beslut - Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 6, Sociala investeringar: Samverkan 
för teckenspråkiga – uppföljande utvärdering 

- Rapport Samverkan för teckenspråkiga, SöT – uppföljande utvärdering, Ks 
1234/2020, 2020-11-25. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna 

§ 27 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 167/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 februari 2021 - 28 februari 2021 fattats med stöd av delegation från 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 februari 
2021 - 28 februari 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. 

§ 28 Övrig fråga - Hur är studiemotivationen för de elever 
som läser på SFI? 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
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Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) ställer övrig fråga - Hur är 
studiemotivationen för de elever som läser på SFI? 

Nämndens behandling 
Verksamhetschefen för Vuxenutbildningen besvarar frågan. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet

Digitalt justerat



 

Yrkande   

                  Ärende: 6              
Ärendenummer:Vux 192/2021              
”Beslut – Hantering av tolkkostnader vid 
yrkesutbildningar för vuxna”                
     
Tydliggör finansiering och målbilden  

 Frågan om hanteringen av tolkkostnader på Komvux yrkesutbildningar blossade upp 
tidigare under året när media uppmärksammade att elever blev nekade utbildning på 
Komvux på grund av behov av teckenspråkstolkning. Det liggande utredningsdirektivet 
för att finna en väg framåt är i grunden bra. Däremot menar vi att den missar två delar.  

 Den ena delen handlar om att tydliggöra hur finansieringen av de olika förslagen ska se 
ut. För det är otänkbart att förslagen skulle innebära en kostnadsminskning som gör det 
lätt att finansiera detta inom rambudgeten. Den andra delen angår frågan om vad målet 
med förslagen är. Här önskar vi att utredningen tydliggör om dessa förslag handlar om 
att finna en väg för att täcka upp kostnaderna av teckenspråkstolkning eller om de ska 
fungera så pass bra att de är skäl för att attrahera fler elever med teckenspråkstolkning. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att förslaget till beslut bifalls 

samt 

att Utredningen även tar fram en finansieringsmodell som sträcker sig över 
tid för de olika förslagen som utredningsdirektivet tar upp. 

att Utredningen även tydliggör om målbilden för förslagen är att attrahera fler 
elever eller att enbart täcka upp kostnader för den efterfrågan som funnits 
innan. 

För Moderaternas grupp i nämnden 

 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden Örebro 
kommun. 19 Mars 2021
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