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Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2022-12-06 
Tid: 13:00–15:40 
Plats: Campus Risbergska, sal F01,  Hagagatan 53 
 
Närvarande ledamöter 
Jessica Ekerbring (S) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Antti Ahtiainen (S) 
Karl-Bertil Persson (S) 
Tomas Sandberg (S) 
Magnus Lagergren (KD) 
Marie Krantz (V) 
Milian Olavssønn Snekkerbakken (M) 
Monica Thyresjö (M) 
Mats Einestam (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Owe Lundin (S) Ersätter Erika Svanström (S) 
Eva Chrapkowska (S) Ersätter Gun Wilén (S) 
Peter Westberg (M) Ersätter Eghbal Kamran (M) 
Jan Murman (SD) Ersätter Abraham Begallo (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Mats Dalsbro (V) 
 
Övriga 
Maria Viduss Nämndsekreterare 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Ashraf Ghotbi Enhetschef  
Carolin Skog Sakkunnig 
Martin Weidinger Sakkunnig 
Anna Almbrandt Planerare 
Veronica Svensson Verksamhetschef 
Annika Ramberg Ekonom 
Madelene Högberg Karlsson Ekonom 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Stefan Sjöbäck Planerare 
Erik Ramberg Planerare 
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Åsa Björkman Rektor 
Ingela Eklund HR-strateg 
Elisabeth Lindéus Planerare 

 
Paragraf 139–143 och 146–157 
 
 
 
 
Maria Viduss, sekreterare 
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Jessica Ekerbring (S), ordförande 
 
 
 
 
Marie Krantz (V), justerare  
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§ 139 Kallelse och föredragningslista 

§ 140 Protokolljusterare 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ordinarie justerare: Marie Krantz (V)  

Förslag till ersättande justerare: Jan Murman (SD)   

Protokollet justeras 2022-12-08. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Att jämte ordförande utse Marie Krantz (V) till ordinarie att justera 
protokollet med Jan Murman (SD) som ersättare. 

2. Protokollet justeras 2022-12-08. 

§ 141 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

§ 142 Anmälan av jäv 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 143 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. 
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§ 144 Stickprovsärende - sekretess 

§146 Beslut - Helårsrapport med preliminärt bokslut 2022  
Ärendenummer: Vux 462/2022 
Handläggare: Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en preliminär helårsrapport som innehåller 
analys av verksamheten samt ekonomiskt utfall för helåret 2022.   

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 2022 
visar en preliminär avvikelse mot budget på + 44 306 tkr. Exklusive 
intraprenaden visar prognosen en positiv avvikelse mot budget på + 43 046 
tkr. Prognosticerad avvikelse mot budget inklusive intraprenaden motsvarar 7,9 
procent av budgeten och exklusive intraprenaden motsvarar avvikelsen 10,2 
procent av budgetramen.   

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 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden preliminär årsberättelse 2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer preliminär 
årsberättelse 2022.  

2. Preliminära årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer preliminär 
årsberättelse 2022.  

2. Preliminära årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 
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§ 147 Rapport - Utvecklingsarbetet SFI  
Ärendenummer: Vux 468/2022 
Handläggare: Åsa Björkman, Anna Almbrandt 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en rapport om det utvecklingsarbete som 
genomförs inom SFI. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Rapport utvecklingsarbetet SFI  

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.  

§ 148 Beslut - Förlängning av attestförteckning  
Ärendenummer: Vux 454/2022 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter 
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens 
förvaltningsområde. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska finnas 
tillgänglig hos förvaltningsledningen. 

Kommunen har förändrad nämndorganisation med start i januari 2023. Med 
anledning av ovanstående är samtliga delar i attestföreteckningen inte klarlagt, 
varför attestförteckningen behöver förlängas att gälla över årsskiftet 2022–
2023. 

En ny attestförteckning gällande år 2023 för Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter sammanställs snarast möjligt, och 
beredes nämnden för beslut. Detta torde ske i början av år 2023. Nuvarande 
attestförteckning förlängs att gälla tills ny attestförteckning antagits av 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Förlängning av attestförteckning daterad 2022-11-17. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 
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- Attestförteckning år 2022 för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter förlängs att gälla tills ny 
attestförteckning år 2023 är beslutad av Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Attestförteckning år 2022 för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter förlängs att gälla tills ny 
attestförteckning år 2023 är beslutad av Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

§ 149 Beslut - Delegation förvaltningsdirektör 1-12 januari 
2023  
Ärendenummer: Vux 463/2022 
Handläggare: Maria Viduss 

Ärendebeskrivning 
Den nya förvaltningsorganisationen träder i kraft 1 januari 2023. Under 
förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut om att förlänga 
mandatperioden för nuvarande nämnder till 12 januari 2023 kan detta innebära 
att titlar i nuvarande delegationsordning inte stämmer överens med nya 
förvaltningsorganisationen. För Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens del kommer exempelvis förvaltningschef byta titel 
till förvaltningsdirektör.   

För att säkerställa att den nytillträdda förvaltningen kan fatta beslut på 
delegation föreslås nämnden därför att fatta beslut om att ge 
förvaltningsdirektören beslutanderätt på samtliga punkter i nuvarande 
delegationsordning där Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande inte har beslutanderätt. Förvaltningsdirektören föreslås även ha 
möjlighet till vidaredelegation under perioden 1-12 januari 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Delegation förvaltningsdirektör 1-12 januari 2023 daterad 
2022-11-29. 

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

1. Under perioden 1-12 januari 2023 har förvaltningsdirektör Nima Poushin 
beslutanderätt på samtliga punkter i gällande delegationsordning för 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Detta med undantag av de 
punkter där nämndens ordförande har beslutanderätt. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade beslutanderätt till 
annan anställd inom kommunen. Förvaltningsdirektören informerar nämnden 
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om vem som har fått den vidaredelegerade beslutanderätten och besluten 
anmäls till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i vanlig ordning. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Under perioden 1-12 januari 2023 har förvaltningsdirektör Nima Poushin 
beslutanderätt på samtliga punkter i gällande delegationsordning för 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Detta med undantag av de 
punkter där nämndens ordförande har beslutanderätt. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade beslutanderätt till 
annan anställd inom kommunen. Förvaltningsdirektören informerar nämnden 
om vem som har fått den vidaredelegerade beslutanderätten och besluten 
anmäls till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i vanlig ordning. 

§ 150 Beslut - Extra sammanträde Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 12 januari 2023 
Ärendenummer: Vux 69/2021 
Handläggare: Maria Viduss 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun genomför en förändring av nämndorganisationen som 
innebär att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avvecklas i dess 
nuvarande form och kommer uppgå i den nya nämnden Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden from nästa mandatperiod. 

Under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut om att förlänga 
mandatperioden för nämnderna till 12 januari 2023 behöver Vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden ha ett extra avslutande sammanträde den 12 
januari för att behandla anmälan av delegationsbeslut innan Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden har sitt första sammanträde. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett schema för de avslutande 
nämndernas avslutningssammanträden och de nya nämndernas första 
sammanträde den 12 januari i Sessionssalen på Rådhuset. Vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden föreslås därför att fatta beslut om att ha ett extra 
sammanträde den 12 januari 2023 klockan 14:30-14:55.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Extra sammanträde för Vuxenutbildnings- och arbetsnämnden 
12 januari 2023 daterad 2022-11-29. 

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

-Extra sammanträde för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 
12 januari 2023 klockan 14:30-14:55 under förutsättning att 
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Kommunfullmäktige fattar beslut om att förlänga mandatperioden till 12 
januari 2023. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

-Extra sammanträde för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 
12 januari 2023 klockan 14:30-14:55 under förutsättning att 
Kommunfullmäktige fattar beslut om att förlänga mandatperioden till 12 
januari 2023. 

§ 151 Information - Arbetsmarknadsläget 
Ärendenummer: Vux 62/2022 
Handläggare: Erik Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet uppdaterad information om 
arbetsmarknadsläget. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Arbetsmarknadsläget 2022-12-06 

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.  

§ 152 Beslut -Tillsynsrapport Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 2022  Uppföljning av intern 
kontroll 
Ärendenummer: Vux 405/2022 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll. Syftet 
med tillsynen är att säkerställa att den interna kontrollen är god inom 
verksamhetsområdet. Det innebär att säkerställa att följande mål uppnås:  

 att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
 att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig 
 att lagar, föreskrifter och riktlinjer mm efterlevs 
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Efter genomförd riskanalys beslutade Vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsnämnden om tre tillsynsområden för 2022. 

 Granska om rutinen för klienter som har hyresskuld följs enligt 
framtagna riktlinjer. 

 Granska om kodplan följs enligt instruktion. 
 Granska om det finns brister i kunskap om rutiner för att anmäla 

arbetsskador och tillbud. 

Inom tillsynsområdet ”Granska om rutinen för klienter som har hyresskuld följs enligt 
framtagna riktlinjer” framkom vissa brister. Bedömningen för tillsynsområdet 
”Granska om kodplan följs enligt instruktion” visade på samma sätt vissa brister. 
Vidare framkom att tillsynsområdet ”Granska om det finns 
brister i kunskap om rutiner för att anmäla arbetsskador och tillbud ” också fick 
bedömningen vissa brister. De åtgärder som föreslås anses tillräckliga för att 
komma tillrätta med bristerna. Det handlar till stor del om att informera, 
utforma dokumentation och följa upp. I rapporten redovisas även uppföljning 
av de åtgärder som beslutades i 2021 års tillsynsrapport.  

Nämnden har en ändamålsenlig styrning och det totala internkontrollsystemet 
bedöms som tillräckligt. Nämndens interna kontroll som helhet bedöms som 
”hög grad av kontroll”.  Tillsynen leder till nödvändiga förbättringar och 
utveckling av internkontrollen. 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna 
rapporten men beslut om åtgärderna överlämnas till den nya Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022 - 
Uppföljning av intern kontroll 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

- Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Tillsynsrapport 
2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Tillsynsrapport 
2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

§ 153 Uppföljning av SAM (det systematiska 
arbetsmiljöarbetet) 
Ärendenummer: Vux 453/2022 
Handläggare: Ingela Eklund 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM). 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
SAM Vuxam 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. 

§ 154 Information - Flyktingsituationen 
Ärendenummer: Vux 102/2022 
Handläggare: Stefan Ask, Stefan Sjöbäck 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om flyktingsituationen, aktuell 
prognos från Migrationsverket och kommunens arbete med bosättning.  

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.  

§ 155 Aktuell information  
Ärendenummer: Vux 117/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring, Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om Skolinspektionens tillsyn av 
vuxenutbildningar och annan aktuell information.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 
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-Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

-Informationen tas till protokollet.  

§ 156 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Vux 281/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring (kl. 16:45 - 16:55) 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 november 2022 till 30 november 2022 som fattats med stöd av 
delegation från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 november 
2022 till 30 november 2022 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. 

§ 157 Inkomna skrivelser  
Ärendenummer: Vux 284/2022 
Handläggare: Jessica Ekerbring 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunala Tillgänglighetsrådet  2022-10-05 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-10-18 § 191 Fastställd slutrapport 
Utomhuspedagogiken  
Myndigheten för yrkeshögskolan, Beslut om återbetalning av statsbidrag för 
utbildning Specialistsjuksköterska Demensvård  
Miljökontoret, Kontrollrapport Restaurang Emilie  
Stadsrevisionen, Rapport - Granskning av strategisk kompetensförsörjning 
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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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