
   
 

  

  
 

 
  

  
        

 
  

   
    

      
   

   
   

   
   
     

   
   

 
  

       
       

       
       

         
       

   
 

  
   

   
   

     
     

 
 

   
   
   

   
    

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Vux 86/2022 

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Datum: 2022-04-26 
Tid: 13:30–16:40 
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) 
Tomas Sandberg (S)
Carl Alm (M) 
Eghbal Kamran (M)
Monica Thyresjö (M) 
Mats Einestam (L)
Abraham Begallo (SD) 

§§ 49-63

§§ 54-63

Tjänstgörande ersättare 
Owe Lundin (S) 
Eva Chrapkowska (S) 
Thord Andersson (KD) 
Mats Dalsbro (V) 
Sol-Britt Fontander (M) 
Anna Torgny (L) 

Ersätter Erika Svanström (S) 
Ersätter Gun Wilén (S) 
Ersätter Magnus Lagergren (KD) 
Ersätter Marie Krantz (V) 
Ersätter Monica Thyresjö (M) §§ 43-53 
Ersätter Christopher Hedbom Rydaeus 
(M) §§ 43-48

Närvarande ersättare 
Fateme Barikzay (C) 
Anna Ekström (C)
Jan Murman (SD) 
Sol-Britt Fontander (M) 
Anna Torgny (L) 

§§ 54-63
§§ 49-63

Övriga 
Maria Viduss Nämndsekreterare 
Nima Poushin 
Carin Westmark 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 

Aida Rakovic Enhetschef 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
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Annika Ramberg Ekonom 
Veronica Svensson Verksamhetschef 
Madelene Lagerlöf Verksamhetschef 
Markus Johansson Planerare 
Erik Ramberg Planerare 
Åsa Björkman Rektor 
Mattias Molin Rektor 
Carolin Skog Sakkunnig 
Sofia Särnholm Sakkunnig 

Paragraf 43–47 och 49–63 

Maria Viduss, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Jessica Ekerbring (S), ordförande 

Abraham Begallo (SD), justerare 
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§ 43 Kallelse och föredragningslista 

§ 44 Protokolljusterare 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Abraham Begallo (SD) 

Förslag till ersättande justerare: Carl Alm (M) 

Protokollet justeras 2022-05-02. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Att jämte ordföranden utse Abraham Begallo (SD) till justerare med Carl 
Alm (M) som ersättare. 

§ 45 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

§ 46 Anmälan av jäv 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 47 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Godkännande av ärendelista. 

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

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

3 (13) 



   

   

     

        
  

   
   

 
        

       
        

   

           
      

            
      

            
        

   

           
         

         
     

           
       

 
      

   

   
        

       
  

 
      

       
  

        
   

   

Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

§ 48 Stickprov - Sekretess 

§ 49 Beslut - Justering av Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens rambudget 
Ärendenummer: Vux 158/2022 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat om justerad rambudget för Vuxenutbildnings-
och arbetsmarknadsnämnden. Nedan redovisas beslutade justeringar samt 
förvaltningens förslag på fördelning av budgetjusteringen inom nämndens
budget. 

- Nämndens rambudget ökas med 3 163 tkr avseende normökning avseende
försörjningsstöd, läggs till budget verksamhet försörjning. 

- Nämndens rambudget ökas med 3 463 tkr avseende hyresökning kopplat till
försörjningsstöd, läggs till budget verksamhet försörjning. 

- Nämndens rambudget ökas med 645 tkr avseende kompensation för hyres-
och schablonökningar, fördelas till respektive verksamhet utifrån faktisk 
kostnadsökning gällande hyreskostnader. 

- Nämndens rambudget ökas med 4 414 tkr i kompensation för 
kostnadsökning hänförligt till löneöversynen 2022. Hela justeringen läggs till
den förvaltningsinterna fördelningspotten för att senare fördelas ut till 
verksamheten baserat på faktisk kostnadsökning. 

Total budgetjustering uppgår till 11 685 tkr och nämndens budgetram efter 
justering uppgår till 562 647 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - justering av Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens rambudget 2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

- Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens rambudget justeras enligt
förvaltningens förslag. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens rambudget justeras enligt
förvaltningens förslag. 

§ 50 Beslut - Ekonomisk uppföljning per 2022-03-31 
Ärendenummer: Vux 89/2022 
Handläggare: Annika Ramberg 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en översiktlig uppföljning av ekonomiskt 
resultat per mars månad år 2022. 

Beslutsunderlag 
-Ekonomisk uppföljning Vuxam per 2022-03-31. 

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. 

§ 51 Beslut - Investeringsprogram Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 2022 
Ärendenummer: Vux 157/2022 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
I och med beslut om Övergripande strategi och budget för 2020 beslutades att 
investeringsprogrammet för Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden är
3 325 tkr. 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sitt investeringsprogram
för den aktuella perioden en pott för inventarier på 3 325 tkr för 2022. Inga 
större förändringar i verksamheterna som kräver investeringar utöver de
inventarieinköp som ryms i den årliga potten finns med i planeringen för 
aktuella programperioden i nuläget. Driftkostnadskonsekvenser av 
investeringarna finansieras inom befintlig ram. 

Under 2022 föreslås investeringsmedlen fördelas enligt verksamheternas
investeringsäskanden. En del av investeringsramen lämnas i nuläget 
ospecificerad för investeringsbehov som kan uppkomma senare under året. 

Beslutsunderlag 
-Investeringsprogram för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
2022 med plan för 2023–2025. Samt fördelning av investeringar 2022 mellan 
verksamhetsområdena. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

1. Investeringsprogram för 2022 med plan för 2023–2025 beslutas i enlighet
med förvaltningens förslag i bilaga 1. 
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2. Fördelning av investeringsmedel 2022 fördelas mellan verksamheterna i
enlighet med förvaltningens förslag i bilaga 1 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Investeringsprogram för 2022 med plan för 2023–2025 beslutas i enlighet
med förvaltningens förslag i bilaga 1. 

2. Fördelning av investeringsmedel 2022 fördelas mellan verksamheterna i
enlighet med förvaltningens förslag i bilaga 1 

§ 52 Beslut - Yttrande över revisionsgranskning av SFI 
Ärendenummer: Vux 30/2022
Handläggare: Åsa Björkman, Mattias Molin 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat Örebro
kommuns SFI-verksamhet. Ett behandlat svar till revisionen önskas senast den 
31 maj 2022. 

Syftet med granskningen var att bedöma om Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll
med avseende på kvalitet i SFI-verksamheten. 

Utifrån granskningen bedöms tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av
SFI delvis säkerställd. Utifrån bedömningen rekommenderas 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att prioritera arbetet med att
ta fram indikatorer i syfte att förstärka uppföljningen av verksamheten med 
särskilt fokus på uppföljning av genomströmning och andelen avhopp. Vidare
rekommenderas nämnden att utreda hur större klasser och minskad lärotid 
påverkar kvaliteten i verksamheten, implementera ytterligare kanaler för
elevinflytande, utveckla användningen av individuella studieplaner, säkerställa 
att SFI-köerna är inom lagstiftad längd och utveckla arbetet med SFI-specifika
riskanalyser inom den interna kontrollen. 

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete har berett ärendet och
tagit fram ett yttrande som svar på granskningens rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse yttrade över revisionsgranskning av SFI-verksamheten. 
- Yttrande över Granskning av SFI-verksamheten. 
- Revisionsrapport 2021:6, Granskning av SFI-verksamheten. 
- Missiv till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Granskning av 
SFI-verksamheten 22-01-20. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 
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-Yttrandet över Granskning av SFI-verksamheten antas och överlämnas till
Revisionen. 

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar återremiss med motiveringen att 
yttrandet omarbetas enligt det egna skriftliga yrkandets intentioner. 

Mats Einestam (L) yrkar bifall till Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkande. 

Proposition 
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
respektive Christopher Hedbom Rydaeus (M) och Mats Einestams (L) yrkande
om återremiss. Ordförande ställer dessa mot varandra och finner 
att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
enligt Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

-Yttrandet över Granskning av SFI-verksamheten antas och överlämnas till 
Revisionen. 

Reservation 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), Carl Alm (M), Eghbal Kamran (M), Sol-
Britt Fontander (M) och Mats Einestam (L) reserverar sig till förmån 
för Christopher Hedbom Rydaeus (M) och Mats Einestams (L) yrkande
om återremiss med motiveringen att yttrandet omarbetas enligt det egna 
skriftliga yrkandets intentioner. 

§ 53 Beslut - Lokalförsörjningsplan 2023-2026 med 
framåtblick 2027-2030 
Ärendenummer: Vux 79/2022
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Lokalförsörjningsplanen för åren 2023 – 2026 och med framåtblick 2027 – 
2030, bygger på Örebro kommuns befolkningsprognos för perioden 2022– 
2031 samt politiska ställningstaganden. 

Kostnaderna för hyra av lokaler bedöms fortsätta öka under 
planeringsperioden. Utöver det tillkommer en ökning av övriga
driftskostnader. Behovet av lokaler kan förändras under perioden vilket då 
också påverkar driftskostnaderna. 
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse: Lokalförsörjningsplanering 2023–2026 för 
Lokalförsörjningsplanering 2023–2026 för Vuxenutbildning- och
arbetsmarknadsnämnden 
– Lokalförsörjningsplanering 2023–2026 med framåtblick 2026–2029. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Vuxenutbildning- och arbetsmarknamnden: 

1. Lokalförsörjningsplan 2023–2026 med framåtblick 2027–2030 antas. 

2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beslut 
Vuxenutbildning- och arbetsmarknamnden beslutar: 

1. Lokalförsörjningsplan 2023–2026 med framåtblick 2027–2030 antas. 

2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

§ 54 Beredning - Lokal riktlinje avseende 
habiliteringsersättning - ekonomiskt bistånd 
Ärendenummer: Vux 83/2022
Handläggare: Carolin Skog, Sofia Särnholm 

Ärendebeskrivning 
Habiliteringsersättning är en dagpenning som delvis betalas ut två gånger om
året i ett engångsbelopp till personer som deltar i daglig verksamhet. Dessa 
utbetalningar medräknas som inkomst vid bedömning av rätten till bistånd,
vilket är enligt rättspraxis. Undantag från rättspraxis föreslås dock nu med 
anledning av att engångsbeloppen, som utbetalas med hjälp av sökta statliga
medel från annan nämnd, är avsedda för enskilda och inte för att minska 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kostnader.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås därför att anta en ny 
lokal riktlinje som innebär att engångsbeloppen av habiliteringsersättning sa
undantas som inkomst vis utbetalningstillfället vid bedömning av rätten till 
bistånd jml 4:1 Socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse Rekvirering av statsbidrag för Habiliteringsersättning, 
Programnämnd Social Välfärd.
-Tjänsteskrivelse förslag lokal riktlinje avseende habiliteringsersättning -
ekonomiskt bistånd. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 
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- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 

§ 55 Rapport: Kvalitetsrapport Komvux 2021 
Ärendenummer: Vux 163/2022 
Handläggare: Veronica Svensson 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsrapport Komvux 2021 presenteras för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport Komvux 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

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

Ärendebeskrivning 
Information om arbetsmarknadsläget och uppföljning av åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation arbetsmarknadsläget och uppföljning av åtgärder
2022-04-26. 

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

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 57 Information - Flyktingsituationen 
Ärendenummer: Vux 102/2022
Handläggare: Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har gått upp i stabsläge utifrån det förändrade säkerhetsläget i
och med Rysslands krig i Ukraina. I nuläget är det Migrationsverket som har 
ansvaret för flyktingmottagandet men kommunen behöver samordna sina
verksamheter för det som kan bli och är kommunens ansvar. 

Örebro kommun har en samordningsgrupp för det akuta flyktingmottagandet.
Samordningsgruppen leds av Förvaltningen för utbildning, försörjning och 
arbete tillsammans med andra förvaltningar, andra myndigheter och det civila
samhället. Samordningsgruppen planerar och skapar beredskap för att bland 
annat kunna ta hand om ensamkommande, erbjuda skolgång och har byggt
upp ett evakueringsboende på ett tidigare äldreboende som kan användas vid 
behov. 

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. 

§ 58 Information - Avhopparverksamhet och GVI 
Ärendenummer: Vux 175/2022
Handläggare: David Lundberg 

Ärendebeskrivning 
Information om avhopparverksamhet och GVI. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation. 

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. 

§ 59 Aktuell information 
Ärendenummer: Vux 117/2022
Handläggare: Jessica Ekerbring och Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Ingen aktuell 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. 

§ 60 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Vux 162/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Migrationsverket - Ändrade förutsättningar för anskaffning och nyttjande av
tillfälliga boendeplatser 2022-04-04. 

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 

§ 61 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 159/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring 
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Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 mars till 31 mars som fattats med stöd av delegation från
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Anmälan av delegationsbeslut, Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden: 
-Delegationslista 2022 Försörjningsstöd.
-Protokoll Utskott Försörjningsstöd 2022-03-15. 

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. 

§ 62 Övrig fråga - "Behandlar kommunens fritidshem sina 
sommarjobbande ungdomar på ett rättvist och schysst 
sätt?" 
Ärendenummer: Vux 115/2022
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Frågan initierades av Jan Murman (SD) på Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-03-15. Förvaltningschefen 
svarade på frågan men tog också med sig frågan för att kunna återkomma med
ytterligare information till nämnden. Förvaltningschefen ger ytterligare svar på 
dagens sammanträde 2022-04-26 om att frågan nu är utredd och åtgärdad. 

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. 
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§ 63 Ledamotsinitiativ - Inför Samhällskunskap för 
invandrare 
Ärendenummer: Vux 194/2022
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna genom Christopher Hedbom Rydaeus (M) initierar ärendet "Inför
Samhällskunskap för invandrare". Moderaterna föreslår att förvaltningen ges i 
uppdrag att utreda ett införande av Samhällskunskap för invandrare med fokus
på den enskildes rättigheter, Sveriges demokrati och hur det svenska samhället 
fungerar inom SFI-verksamheten. Utredningen ska innehålla förslag för
timplan, kursplan och kostnader för införandet av Samfi inom den befintliga 
SFI-verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ - Inför Samhällskunskap för invandrare. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ledamotsinitiativet - "Inför Samhällskunskap för invandrare" skickas på 
beredning och tas upp för beslut vid Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde när ärendet är berett. 
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M I. 
Liberalerna 

Yrkande 

Ärende: 10 
Ärendenummer: Vux 30/2022 Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden Örebro ”Beslut – Yttrande över revisionsgranskningen av kommun. 26 april 2022 SFI” 

SFI behöver reformeras 

SFI är en av nämndens viktigaste utbildningsinsatser. En utbildning som ska bereda 
vägen för de som kommer till Sverige genom att lära sig det svenska språket. Det är en 
nyckel som ska låsa upp vägen in i vårt samhälle. Revisionen har här kommit med flera 
relevanta anmärkningar och påpekanden kring den verksamhet som bedrivs idag. En 
stor del av kritiken kan sammanfattas som bristande flexibilitet och uppföljning inom 
arbetet med SFI. 

Uppföljning av våra insatser har varit en följetång under denna mandatperiod då det 
framkommit att vi brustit inom detta på andra områden också. Här behöver vi få en 
tydligare uppföljning av avhoppen, elevernas kunskapsutveckling och även volymerna 
för SFI. Det krävs därmed ett bättre underlag som politiken sedan kan värdera för att 
kunna föreslå åtgärder eller omprioriteringar för verksamhetens bästa. Här förmedlar 
förvaltningen att det kommer göras ett arbete under 2022 och det ställer vi oss positiva 
till men vi vill också se att förändringar görs omgående i linje med revisonens 
anmärkningar. 

En stor del av anmärkningarna från revisionen går att hänföra till en bristande
flexibilitet inom vår SFI-verksamhet. SFI i Örebro kännetecknas av att vara strukturerat 
likt en relativt vanlig offentlig skola. SFI-verksamheten skiljer sig däremot den vanliga 
skolverksamheten. Det är en utbildningsform som genomförs under begränsad tid 
samtidigt som elevers förkunskaper varierar kraftigt, elevernas privata situationer är 
väldigt olika och elevernas bakgrund är mer blandad. 

Den flexibilitet som krävs för att ordna en flexibel och fungerande skolsituation för alla 
dessa elever ryms inte inom den form vi idag har. Vi ser hellre en situation där 
utbildningen i större utsträckning kan individanpassas både i utformning av 
verksamheten och undervisningen. Det skulle svara upp emot de anmärkningar som 
kommit av denna revisionsgranskning. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att yttrandet över revisionsgranskningen återremitteras och omarbetas enligt 
detta yrkandes intentioner. 

För Moderaternas och Liberalernas grupp i nämnden 



 

 

  

 

  

 

Christopher Rydaeus (M) 

Mats Einestam (L) 



 

 

   

                            
 
 
 
  

  

  
 

 
 

   

  
  

 

    
  

 

  
   

 
 

  

  
  

   

   
  

  

 

   

  

 

Ledamotsinitiativ 

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Örebro kommun 26 april 2021 

Inför Samhällskunskap för invandrare 

Under de senaste veckorna har vi sett flertalet olika upplopp som härstammar från den 
högerextrema Paludans koranbränningar. De våldsamma upploppen är extremt 
problematiska och visar på en stor splittring i vårt samhälle. Politiken måste här göra en 
läxa och särskilt i det förebyggande arbetet. Det är ett komplext arbete som kräver 
självrannsakning i den egna politiken samtidigt som vi behöver granska vår egen 
verksamhet. Detta för att se hur vi kan förebygga dessa situationer. 

Vi i Moderaterna har tidigare drivit på för Samfi (Samhällskunskap för invandrare). En 
utbildningsdel som ska innehålla grundläggande information om det svenska samhället 
och vår demokrati. Detta för att överbrygga kulturella skillnader och skapa en förståelse 
för hur det svenska samhället fungerar. Det svenska samhället är ett extremt om vi 
jämför med vår omvärld när det gäller vår progressivitet, demokrati och syn på religion.  

Det är inte konstigt att föreställa sig att det svenska samhället och hur det fungerar är 
främmande. Med tanke på den segregation vi ser i kommunen skapas få bryggor över 
olika kulturer och integrationen begränsas. Samfi skulle vara ett sätt att minska 
oförståelsen och bygga bryggor mellan människor. 

Utredningsdirektivet handlar om att sitta sätt att genomföra Samfi med fokus på den 
svenska demokratins funktion och varje medborgares rättigheter. Uppdraget som detta 
initiativ vill ge är att undersöka möjlig utformning med timplan och kursplan för Samfi 
kopplat till ett reellt kostnadsförslag. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att förvaltningen ges i uppdrag att utreda ett införande av Samhällskunskap 
för invandrare med fokus på den enskildes rättigheter, Sveriges demokrati 
och hur det svenska samhället fungerar inom SFI-verksamheten. 

att utredningen innehåller förslag för timplan, kursplan och kostnader för 
införande av Samfi inom den befintliga SFI-verksamheten. 

För Moderaternas grupp i nämnden 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
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