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Närvarande ledamöter 
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Abraham Begallo (SD) §§ 102-111 
 
Tjänstgörande ersättare 
Fateme Barikzay (C) Tjänstgör för Abdulrahman Ibrahim 

Muhammed (C) 
Sol-Britt Fontander (M) Tjänstgör för Eghbal Kamran (M) 
Jan Murman (SD) Tjänstgör för Abraham Begallo (SD) §§ 

112-129. Ej tjänstgörande ersättare §§ 
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Närvarande ersättare 
Owe Lundin (S) 
Eva Chrapkowska (S) 
Anna Ekström (C) 
Mats Dalsbro (V) 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Carin Westmark Verksamhetschef 
Madelene Högberg Karlsson Ekonom 
Stefan Sjöbäck Planerare 
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Bo Andersson Enhetschef 
Erik Ramberg Planerare 
Annsofie Karlsson Enhetschef 
Elisabeth Lindéus Planerare 
Carolin Malmqvist Sakkunnig 
Tobias Ander Informationssäkerhetsansvarig 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 102–104 och 109–129 
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Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jessica Ekerbring (S), ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Krantz (V), justerare  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  3 (16) 

§ 102 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Vux 17/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Marie Krantz (V) utses till ordinarie att justera protokollet. 

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

3. Protokollet justeras onsdagen den 17 november. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Marie Krantz (V) utses till ordinarie att justera protokollet. 

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

3. Protokollet justeras onsdagen den 17 november. 

§ 103 Ändringar och tillägg till föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) initierar ledamotsinitiativet "Högre krav för 
kommunalt sommar-feriejobb för ungdomar". 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ledamotsinitiativet - "Högre krav för kommunalt sommar-feriejobb för 
ungdomar" läggs till dagordningen 

§ 104 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) anmäler övrig fråga till Vuxenutbildnings 
och arbetsmarknadsnämnden - Kommunala aktivitetsansvaret. 

Mats Einestam (L) anmäler övrig fråga till Vuxenutbildnings och 
arbetsmarknadsnämnden - Lärvux. 

  

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Övrig frågor läggs till dagordningen 
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§ 105–108 Sekretess 

§ 109 Beslut - Ekonomisk uppföljning per 2021-10-31 
Ärendenummer: Vux 63/2021 
Handläggare: Madelene Högberg Karlsson 

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

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2021". 
  

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

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

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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

§ 110 Beslut - Sammanträdesschema år 2022 
Ärendenummer: Vux 69/2021 
Handläggare: Johan Boklund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för år 2022. 

Det har tagits hänsyn för ekonomiärenden som delårsrapporter och 
årsredovisning. Detta medför att under vissa månader ligger förslag till 
mötesveckor med antingen tätare eller glesare intervall än de vanliga fyra 
veckorna som utgör riktmärke i planeringen. 

Nämnderna fattar sina egna beslut om sammanträdesdatum och behöver inte 
förlägga sammanträden samtliga veckor som presenteras i 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Nämnderna bör ta veckorna 8, 15 och 
44 i särskilt beaktande då dessa är lovveckor. 

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar driftsnämnderna att under år 
2022 förlägga sina sammanträden till veckorna 3, 7, 11, 16, 20, 34, 38, 42, 45 
och 49. Driftsnämnderna rekommenderas även att under år 2022 undvika att 
förlägga mötestider som krockar med Kommunstyrelsens och 
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Kommunfullmäktiges sammanträden samt undvika att förlägga mötestider på 
onsdagar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse ”Sammanträdestider för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden år 2022”, daterad 2021-11-03. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förlägger under år 2022 
sina sammanträden till torsdagar. Den 20 januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 
19 maj, 16 juni, 22 september, 20 oktober, 10 november och 8 december. 
Sammanträdena hålls klockan 13.30-18.00. 

2. Utskott Försörjningsstöd förlägger under år 2022 sina sammanträden till 
torsdagar. Den 20 januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 22 
september, 20 oktober, 10 november och 8 december. Sammanträdena hålls 
klockan 10.30-12.00. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ärendet återremitteras till förvaltningen 

§ 111 Beslut - Nulägesöversikt för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Ärendenummer: Vux 68/2021 
Handläggare: Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Nulägesöversikt för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

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

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Nulägesöversikten för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
fastställs. 

2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 
inom ramen för Örebro kommuns budgetprocess. 

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 
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Proposition 
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det 
vill säga förvaltningens förslag till beslut och finner att Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Slutligen ställer 
ordföranden Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkande att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar bifalla yrkandet. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Nulägesöversikten för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
fastställs. 

2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 
inom ramen för Örebro kommuns budgetprocess. 

3. Christopher Hedbom Rydaeus (M) får lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

Reservation 
Abraham Begallo (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egen budget. 

§ 112 Paus 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras för paus. 

Sammanträdet återupptas. 

§ 113 Beredning - Verksamhetsplan och budget 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022 
Ärendenummer: Vux 71/2021 
Handläggare: Stefan Ask 

Ärendebeskrivning 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunal 
vuxenutbildning (Komvux), vuxenutbildning för personer med 
funktionsnedsättning (särvux), svenska undervisning för invandrare (SFI) samt 
uppdragsutbildning och annan kompletterande vuxenutbildning. Vidare bistår 
nämnden Programnämnd barn och utbildning i arbetet med det kommunala 
aktivitetsansvaret, ansvarar för vissa av kommunens uppgifter i 
flyktingmottagandet (bosättning enligt bosättningslagen), ansvarar för 
kommunens uppgifter för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt 
utgör kommunens arbetsmarknadsorgan och har därvid att svara för 
arbetsmarknadsinsatser av olika slag. 

Verksamhetsplan med budget 2022 bereds inför beslut på nämnden i 
december. 
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Beslutsunderlag 
PowerPoint presentation "Verksamhetsplan och budget Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 2022". 

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. 

§ 114 Beredning - Remiss - Strategi mot hemlöshet i Örebro 
Ärendenummer: Vux 402/2021 
Handläggare: Annsofie Karlsson 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete har 
ett förslag till en strategi mot hemlöshet i Örebro tagits fram. Arbetet har letts 
av en arbetsgrupp inom Kommunstyrelseförvaltningen, med stöd av en bred 
referensgrupp med representanter från berörda kommunala verksamheter, 
statliga myndigheter, organisationer inom det civila samhället samt region och 
länsstyrelse. 

Syftet med strategin är att på en kommunövergripande nivå beskriva 
kommunens strategiska vägval för att förebygga och motverka hemlösheten. 
Målgruppen är de invånare som inte klarar att anskaffa eller behålla en egen 
bostad. 

Strategin består av 4 strategiska områden: Förutsättningar, Främjande, 
Förebyggande och Åtgärdande. Strategin knyter även an till Vårt hållbara 
Örebro, kommunens program för hållbar utveckling och målsättningarna kring 
social hållbarhet och den grundläggande mänskliga rättigheten att ha en 
bostad.   

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges möjlighet att yttra sig över 
förslaget och synpunkter ska inkomma till Kommunstyrelseförvaltningen 
senast den 31 december 2021. Ärendenummer Ks 1789/2019. 

Beslutsunderlag 
Strategi mot hemlöshet i Örebro, Örebro kommuns arbete för en nollvision 
mot hemlöshet. 
Missiv - Remiss angående förslag till strategi mot hemlöshet i Örebro - Örebro 
kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens 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. 

§ 115 Beredning - Remiss - Fordonsriktlinjer för Örebro 
kommunkoncern 
Ärendenummer: Vux 437/2021 
Handläggare: Stefan Sjöbäck 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling har skickat ut förslag -
 Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern till berörda nämnder och bolag 
på remiss. Riktlinjerna ska ersätta nuvarande Fordonspolicy med riktlinjer som 
antogs 2013. Sista svarsdag är 6 december 2021. Nämnden har fått anstånd 
med svar till den 15 december. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 2021-09-14 
§ 39, Remissbeslut - Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern.  
Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern, förslag till remissversion. 
Följebrev för remiss med sändlista. 
  

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. 

§ 116 Beredning - Tillsynsrapport Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 - Uppföljning av intern 
kontroll  
Ärendenummer: Vux 70/2021 
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 
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 att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig 
 att lagar, föreskrifter och riktlinjer mm efterlevs 

Efter genomförd riskanalys beslutade Vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsnämnden om tre tillsynsområden för 2021. 

 Granska om deltagare inom verksamhet arbetsmarknad saknar en 
genomförandeplan som innehåller aktiviteter som ska leda mot 
slutmålet 

 Granska i vilken utsträckning verksamhet försörjnings förändrade 
arbetssätt lett till önskad effekt när det gäller fler besök, fler planeringar 
och att fler klienter kommer närmare egen försörjning/blir 
självförsörjande   

 Granska om intäkter och kostnader periodiseras 
 Granska om samtal (utvecklings- löne- och avstämningssamtal) 

genomförs utifrån kompetensstyrningsmodellen 

Inom tillsynsområdet ” Granska om deltagare inom verksamhet arbetsmarknad saknar 
en genomförandeplan som innehåller aktiviteter som ska leda mot slutmålet” framkom 
vissa brister, och gällande området ” Granska i vilken utsträckning verksamhet 
försörjnings förändrade arbetssätt lett till önskad effekt när det gäller fler besök, fler 
planeringar och att fler klienter kommer närmare egen försörjning/blir självförsörjande” 

visade granskningen däremot inga brister. Tillsynsområdet gällande ”Granska 
om intäkter och kostnader periodiseras” fick bedömning ”vissa brister” vilket också 
blev bedömningen för tillsynsområdet ”Granska om samtal genomförs utifrån 
kompetensstyrningsmodellen”. De åtgärder som föreslås anses tillräckliga för att 
komma tillrätta med bristerna. Det handlar till stor del om att skapa rutiner och 
informera berörda om dessa. I rapporten redovisas även uppföljning av de 
åtgärder som beslutades i 2020 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Tillsynsrapport 2021 – uppföljning av intern 
kontroll". 

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. 
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§ 117 Beredning - Tillsynsplan Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 2022 - Plan för uppföljning av 
intern kontroll 
Ärendenummer: Vux 62/2021 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Den interna kontrollen inom Örebro kommun regleras av ”riktlinjer för intern 
kontroll i Örebro kommun” (KS 114/2012). Riktlinjerna är framtagna för att 
säkerställa att kommunstyrelsen tillsammans med nämnder och koncernens 
bolag har kontroll över sina verksamheter i enlighet med kommunallagen. 
Riktlinjerna är en viktig del för att säkerställa en god styrning så att 
kommunens verksamheter bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Det åligger nämnderna och kommunstyrelsen att årligen fastställa tillsynsplan. 
Den interna kontrollen ska bidra till att nämnderna och kommunstyrelsen 
uppnår följande mål med en god grad säkerhet. 

 Att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
 Att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig 
 Att lagar, föreskrifter och riktlinjer mm efterlevs 
 Att verksamheten förhåller sig så att förtroendet för kommunen 

upprätthålls. 

En riskanalys har genomförts med representanter från verksamheterna, 
personalstrateg, ekonom, planerare/processamordnare samt nämndens 
presidium där förslag på tillsynsområden inför 2022 framtagits. 

Tillsynsplan 2022 föreslår följande tillsynsområden: 

 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. 

Tillsynsplanens tre områden består av ett för verksamhet, ett ekonomiområde 
och ett personalområde. Föreslagna områden har prioriterats vid genomförd 
riskanalys. Totalt fanns sju förslag, ett område inom ekonomi valdes bort på 
grund av att det lämpar sig bättre för en annan typ av genomgång. Ett område 
inom verksamhet bedömdes inte vara aktuellt medan övriga två ses över om 
det är tillsyn (inför nästa år) alternativt annan genomgång. Utöver dessa tillkom 
ytterligare sex st förslag under riskanalysen, dessa hanterades med en kompletterande 
genomgång och riskvärdering. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Tillsynsplan 2022 - Plan för uppföljning av 
intern kontroll". 
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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. 

§ 118 Redovisning - Kostnadsjämförelser för 
arbetsmarknadsåtgärder 
Ärendenummer: Vux 156/2021 
Handläggare: Stefan Ask, Erik Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om kostnadsjämförelser för 
arbetsmarknadsåtgärder. 

Beslutsunderlag 
PPT-Kostnadsjämförelser. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen tas till handlingarna 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen tas till handlingarna 

§ 119 Rapport - Lex Sarah 
Ärendenummer: Vux 429/2021 
Handläggare: Carolin Malmqvist 

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. 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ärendet bordläggs 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens rapport "Flyktingmottagning och asyl". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ärendet bordläggs 

§ 121 Rapport - Feriepraktik 2021 
Ärendenummer: Vux 76/2021 
Handläggare: Bo Andersson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en redovisning av utfallet av 2021 års 
feriepraktik. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse "Rapport Feriepraktiken år 2021 i Örebro kommun". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  13 (16) 

§ 122 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 

- Ärendet bordläggs 

§ 123 Information - Säker informationshantering för 
nämnder 
Ärendenummer: Vux 432/2021 
Handläggare: Tobias Ander 

Ärendebeskrivning 
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör. 
Det kan till exempel vara information om vår personal, våra tjänster, vår 
ekonomi och det omgivande samhället med kommuninvånare, företag, 
föreningar etc. Information är därför i sig en av kommunens viktigaste 
tillgångar. För att nå en hög kvalitet i vårt arbete måste informationen hanteras 
på rätt sätt. Hög kvalitet innebär att om vi enkelt kan få tillgång till korrekt och 
säker information, så har vi bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet 
och kvaliteten på våra tjänster, myndighetsutövningen och bemötandet av 
invånarna. 

En kortare utbildning i form av ett föredrag hos respektive nämnd är 
framtagen tillsammans med ett informations och stödmaterial. 

Beslutsunderlag 
Handbok – säker informationshantering för nämnder (Ks 1055/2021) 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Säker informationshantering för nämnder", 
daterad 2021-09-21. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
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- Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av 
informationen 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av 
informationen 

§ 124 Val av ledamot i Vuxenutbildnings och 
arbetsmarknadsnämndens utskott Försörjningsstöd  
Ärendenummer: Vux 407/2021 
Handläggare: Johan Boklund 

Ärendebeskrivning 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har att förrätta val till 
uppdraget som ledamot i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
Utskott Försörjningsstöd efter Sonia Kira (L). 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

-Mats Einestam (L) väljs till uppdraget som ledamot i Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens Utskott Försörjningsstöd efter Sonia Kira (L). 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

-Mats Einestam (L) väljs till uppdraget som ledamot i Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens Utskott Försörjningsstöd efter Sonia Kira (L). 

§ 125 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. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna 
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§ 126 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 477/2021 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 oktober 
2021 - 31 oktober 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. 

§ 127 Ledamotsinitiativ - Högre krav för kommunalt 
sommar-feriejobb för ungdomar 
Ärendenummer: Vux 497/2021 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna genom Christopher Hedbom Rydaeus (M) initierar ärendet 
" Högre krav för kommunalt sommar-feriejobb för ungdomar". Moderaterna 
förslår att förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa 
sommarlovsskola för kommunalt feriejobb för ungdomar under sommaren i 
enlighet med initiativets intention samt att förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda kostnaden och möjliga finansieringslösningar för att införa 
sommarlovsskola för kommunalt feriejobb för ungdomar under sommaren i 
enlighet med initiativets intention. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ - Högre krav för kommunalt sommar-feriejobb för 
ungdomar. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Ledamotsinitiativet - "Högre krav för kommunalt sommar-feriejobb för 
ungdomar" skickas på beredning och tas upp för beslut vid Vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens sammanträde när ärendet är berett. 
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§ 128 Övrig fråga - Kommunala aktivitetsansvaret 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Ärendebeskrivning 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) ställer övrig fråga - Kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Övrig fråga besvaras vid nästa ordinarie sammanträde 

§ 129 Övrig fråga - Lärvux 
Handläggare: Mats Einestam (L) 

Ärendebeskrivning 
Mats Einestam (L) ställer övrig fråga - Lärvux. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Övrig fråga besvaras vid nästa ordinarie sammanträde
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Särskilt yttrande   

  

                  Ärende 11             Vuxenutbildnings- och 
Ärendenummer: Vux 68/2021             arbetsmarknadsnämnden  
”Nulägesöversikt för VUXAM”                   Örebro kommun  
                                                                               12 november 2021 
     
  

Utanförskapet kostar både socialt och ekonomiskt 

Skrivelsen till Kommunstyrelsen kring det nuvarande läget för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden fångar i stort nämndens utmaningar och i vilken omvärld den 
verkar i. Den beskriver väl hur nämnden är starkt beroende av vad som händer både 
nationellt och globalt. Däremot anser vi att det beskrivna nuläget i skrivelsen hade sett 
annorlunda ut om den moderata budgeten hade vunnit gehör. 

För trotts nämndens beroendeförhållande till omvärlden finns det brister i verksamheten 
som inte är ett resultat av omvärlden utan den Socialdemokraternas politiska styrning. 
Vi anser att nuläget hade skiljt sig om nämnden hade en mer träffsäker uppföljning av 
arbetsmarknadsinsatser, en högre kravställan på de som erhåller försörjningsstöd och en 
större användning av praktikplatser i det lokala näringslivet.  

Detta har vi adresserat i både motioner till fullmäktige, ledamotsinitiativ i nämnden och 
även i vårt förslag till budget. Hade det vunnit gehör skulle nuläget skilja sig från det 
som beskrivs i skrivelsen. 

 

För Moderaternas grupp i nämnden 

 

Christopher Hedbom Rydaeus (M)
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