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Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2021-10-15 
Tid: 13:30–15:00 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jessica Ekerbring (S) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
Antti Ahtiainen (S) 
Erika Svanström (S) 
Karl-Bertil Persson (S) 
Gun Wilén (S) 
Tomas Sandberg (S) 
Carl Alm (M) 
Eghbal Kamran (M) 
Monica Thyresjö (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Eva Chrapkowska (S) Tjänstgör för Marie Krantz (V) 
Fateme Barikzay (C) Tjänstgör för Magnus Lagergren (KD) 
Sol-Britt Fontander (M) Tjänstgör för Sonia Kira (L) 
Jan Murman (SD) Tjänstgör för Abraham Begallo (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Anna Ekström (C) 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Stefan Ask Verksamhetschef 
Madelene Högberg Karlsson Ekonom 
Carin Westmark Verksamhetschef 
Henrietta Ekberg Enhetschef 
Markus Karlsson Enhetschef 
Anna Almbrandt Planerare 
Erik Ramberg Planerare 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 90–101 
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Johan Boklund, sekreterare 
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Jessica Ekerbring (S), ordförande 
 
 
 
 
 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), justerare  
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§ 90 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Vux 16/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

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

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

3. Protokollet justeras onsdagen den 20 oktober. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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

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

3. Protokollet justeras onsdagen den 20 oktober. 

§ 91 Ändringar och tillägg till föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) initierar ledamotsinitiativet "Döp om 
Individuell planering". 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ledamotsinitiativet - "Döp om Individuell planering" läggs till dagordningen 

- Ärende nummer 5 Sekretessärende 1 - Stickprovsärende och ärende nummer 
6  Sekretessärende 2 - Stickprovsärende utgår från dagordningen och tas upp 
för behandling vid nästa ordinarie sammanträde 

§ 92 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) anmäler övrig fråga till Vuxenutbildnings 
och arbetsmarknadsnämnden - Analys av behovet av arbetskraft inom 
restaurangbranschen efter pandemin. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Övrig fråga läggs till dagordningen 
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§ 93 Rapport - Statistik utdelade stiftelsemedel 2021 
Ärendenummer: Vux 77/2021 
Handläggare: Henrietta Ekberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om statistik gällande utdelade 
stiftelsemedel som främjar social hjälpverksamhet under 2021. Förvaltningen 
kommer även att ge en kort presentation kring förvaltningens arbetet med 
stiftelserna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens rapport "Redovisning FUFAs stiftelser 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
- Informationen tas till protokollet. 

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

§ 94 Beslut - Resultatdialog Vuxenutbildningen 
Ärendenummer: Vux 375/2021 
Handläggare: Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Regelbunden dialog i ömsesidiga samtal om Vuxenutbildningens resultat och 
utvecklingsbehov, i syfte att bidra till bättre beslut om prioriteringar och 
utvecklingsinsatser är en central del i huvudmannens kvalitetsarbete. 

Resultatdialogen har som syfte att uppmärksamma styrkor och utmaningar på 
skolenheterna och i första hand fokusera på det som har betydelse för 
elevernas utveckling och lärande. I dialogen ska uppmärksammas läget 
beträffande väsentliga målområden, vilka utvecklingsinsatser som behövs, vilka 
goda exempel som finns, vilka skolenheter med större utmaningar som 
identifierats, samt vilka åtgärder som kommer att vidtas inom området på lång 
och kort sikt. Dialogen ska även inrymma en diskussion kring skolenheternas 
förutsättningar. 

I resultatdialogen medverkar nämnd, förvaltning och rektorer. Det är önskvärt 
att det i resultatdialogen finns en bred representation från nämnden. Det 
skapar delaktighet och samförstånd om resultat, kvalitet och utvecklingsbehov. 
Förvaltningens förslag är att sju representanter från nämnden deltar i 
resultatdialogen. En representant från varje politiskt parti. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Resultatdialog", daterad 2021-10-05. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. En representant från varje politiskt parti i nämnden deltar i resultatdialogen. 

2. Resultatdialoger genomförs 2 gånger per läsår.   

3. Förvaltningen får i uppdrag att organisera och genomföra dialogerna från 
och med verksamhetsåret 2022. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. En representant från varje politiskt parti i nämnden deltar i resultatdialogen. 

2. Resultatdialoger genomförs 2 gånger per läsår.   

3. Förvaltningen får i uppdrag att organisera och genomföra dialogerna från 
och med verksamhetsåret 2022. 

§ 95 Beslut - Ekonomisk uppföljning per 2021-09-30 
Ärendenummer: Vux 63/2021 
Handläggare: Madelene Högberg Karlsson 

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

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Ekonomisk uppföljning januari-september 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

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

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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

§ 96 Beredning - Nulägesöversikt för Vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden år 2022 
Ärendenummer: Vux 68/2021 
Handläggare: Stefan Ask, Erik Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Nulägesöversikt för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Nulägesöversikt för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden". 

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. 

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

Ärendebeskrivning 
Ordförande och biträdande 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. 

Nämndens behandling 
Förvaltningschefen informerar nämnden om hyresskulder till 
Lokalförsörjningsenheten (LFE). 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 98 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Vux 439/2021 

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige 2021-09-22, § 247 Revidering av 
nämndreglemente för Örebro kommun: Förslag om att Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden ska vara huvudman för den kommunala 
lantmäterimyndigheten KLM. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

§ 99 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 405/2021 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 september 2021 - 30 september 2021 fattats med stöd av delegation 
från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 september 
2021 - 30 september 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. 

§ 100 Ledamotsinitiativ - Döp om Individuell planering 
Ärendenummer: Vux 469/2021 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna genom Christopher Hedbom Rydaeus (M) initierar ärendet "Döp 
om Individuell planering". Moderaterna förslår att den individuella planeringen 
vid beviljat försörjningsstöd benämns som Självförsörjningsplan eller Plan för 
självförsörjning. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ - Döp om Individuell planering. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ledamotsinitiativet - "Döp om Individuell planering" skickas på beredning 
och tas upp för beslut vid Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde när ärendet är berett. 
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§ 101 Övrig fråga - Analys av behovet av arbetskraft inom 
restaurangbranschen efter pandemin? 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) ställer övrig fråga - Analys av behovet av 
arbetskraft inom restaurangbranschen efter pandemin? 

Nämndens behandling 
Planerare besvarar frågan. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet
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Ledamotsinitiativ   

                            
 
 
 
  

 

Självförsörjningsplan  

 När en person ansöker och sedan beviljas försörjningsstöd upprättar handläggaren en 
individuell planering för att personen ska hjälpas till att bli självförsörjande. 
Lagstiftarens tanke med försörjningsstödet består av två delar där det ena utgörs av att 
hjälpa personen till självförsörjning och under tiden personen inte är självförsörjande 
hjälpa den till att bli det. Därmed råder det inga tveksamheter kring att målet med 
försörjningsstödet alltid ska vara att personen som ansökt och beviljats stödet ska bli 
självförsörjande. Sedan är alla individers väg dit just individuell.  

 För att tydliggöra detta uppdrag för både personen som ansökt och beviljats stöd samt 
handläggaren föreslår vi att den individuella planeringen ska benämnas som 
”Självförsörjningsplan” eller ”Plan för självförsörjning”. Den tveksamme skulle mena 
på att det är en onödig förändring som inte ger någon faktisk påverkan. Det finns dock 
ett tydligt signalvärde i detta namnbyte som kan tydliggöra målet med att individer som 
erhåller försörjningsstöd ska få hjälp att bli självförsörjande. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att den individuella planeringen vid beviljat försörjningsstöd benämns som 
Självförsörjningsplan eller Plan för självförsörjning  

  

För Moderaternas grupp i nämnden 

 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

 

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Örebro kommun 15 oktober 2021
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