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Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2021-12-10 
Tid: 13:30–17:00 
Plats: Dialogen, 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) 
Magnus Lagergren (KD) 
Carl Alm (M) 
Monica Thyresjö (M) 
Mats Einestam (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Mats Dalsbro (V) Tjänstgör för Marie Krantz (V) 
Sol-Britt Fontander (M) Tjänstgör för Eghbal Kamran (M) 
Jan Murman (SD) Tjänstgör för Abraham Begallo (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Fateme Barikzay (C) 
Anna Ekström (C) 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Carin Westmark Verksamhetschef 
Madelene Lagerlöf Verksamhetschef 
Elin Adebo Nämndsekreterare 
Madelene Högberg Karlsson Ekonom 
Carolin Malmqvist Sakkunnig 
Sofia Särnholm Sakkunnig 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
 
Paragraf 141 
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Johan Boklund, sekreterare 
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Jessica Ekerbring (S), ordförande 
 
 
 
 
 
Carl Alm (M), justerare 
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§ 141 Beslut - Örebronormen år 2022 
Ärendenummer: Vux 79/2021 
Handläggare: Carolin Malmqvist, Sofia Särnholm 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat att höja riksnormen för försörjningsstöd 2022 med 1,6 
procent. Med anledning av detta behöver Örebronormen för 2022 justeras i 
enlighet med riksnormen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Ändring av Örebronomen för 2022 med 
bilagor", daterad 2021-11-29. 
  

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Örebronormen år 2022 fastställs i enlighet med förvaltningens förslag 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) och Mats Einestam (L) yrkar att avslå 
förslaget om Örebronorm 2022, att Örebronormen avskaffas inför 2021 och 
försörjningsstöd harmoniseras med Socialstyrelsens riksnorm för 
försörjningsstöd samt att De ekonomiska medel som frigörs av 
harmoniseringen ska användas till insatser i syfte att bryta utanförskapet. 
Skriftligt yrkande bifogas protokollet. 

Mats Dalsbro (V) yrkar att Örebronormen fastställs med tillägget om 400 
kronor per barnfamilj som haft försörjningsstöd i mer än 6 månader. Skriftligt 
yrkande bifogas protokollet. 

Jan Murman (SD) yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas yrkande. 

Proposition 
Ordföranden Jessica Ekerbring (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det 
vill säga förvaltningens förslag till beslut, Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
och Mats Einestams (L) yrkande att avslå förslaget om Örebronorm 2022, att 
Örebronormen avskaffas inför 2021 och försörjningsstöd harmoniseras med 
Socialstyrelsens riksnorm för försörjningsstöd samt att De ekonomiska medel 
som frigörs av harmoniseringen ska användas till insatser i syfte att bryta 
utanförskapet med bifallsyrkande av Jan Murman (SD) och Mats Dalsbros (V) 
yrkande att Örebronormen fastställs med tillägget om 400 kronor per 
barnfamilj som haft försörjningsstöd i mer än 6 månader. 

Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som godkänns. 
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Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner 
att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Örebronormen år 2022 fastställs i enlighet med förvaltningens förslag 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

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

Mats Dalsbro (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2021-12-10 
Tid: 13:30–16:30 
Plats: Dialogen, 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) 
Magnus Lagergren (KD) 
Carl Alm (M) 
Monica Thyresjö (M) 
Mats Einestam (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Mats Dalsbro (V) Tjänstgör för Marie Krantz (V) 
Sol-Britt Fontander (M) Tjänstgör för Eghbal Kamran (M) 
Jan Murman (SD) Tjänstgör för Abraham Begallo (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Eva Chrapkowska (S) §§ 146-150 
Fateme Barikzay (C) 
Anna Ekström (C) 
 
Övriga 
Nima Poushin Förvaltningschef 
Stefan Ask Biträdande förvaltningschef 
Carin Westmark Verksamhetschef 
Madelene Lagerlöf Verksamhetschef 
Elin Adebo Nämndsekreterare 
Madelene Högberg Karlsson Ekonom 
Carolin Malmqvist Sakkunnig 
Sofia Särnholm Sakkunnig 
Johan Boklund Nämndsekreterare 
Annsofie Karlsson Enhetschef 
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Elisabeth Lindéus Planerare 
David Lundberg Enhetschef 
Stefan Sjöbäck Planerare 
 
Paragraf 130, 132-140, 142-150 
 
 
 
 
Johan Boklund, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jessica Ekerbring (S), ordförande 
 
 
 
 
 
 
Carl Alm (M), justerare  
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§ 130 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 
Ärendenummer: Vux 18/2021 

Ärendebeskrivning 
Utseende av justerare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Carl Alm (M) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Monica Thyresjö (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras måndagen den 13 december. 

Beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Carl Alm (M) utses till ordinarie att justera protokollet. 

2. Monica Thyresjö (M) utses till ersättare att justera protokollet. 

3. Protokollet justeras måndagen den 13 december. 

§ 131 Sekretess 

§ 132 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 
Kommunfullmäktiges sammanträden samt undvika att förlägga mötestider på 
onsdagar. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse ”Sammanträdestider för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden år 2022”, daterad 2021-11-23. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förlägger under år 2022 
sina sammanträden till följande dagar. 

Torsdag 20 januari klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Fredagen 18 februari klockan 13.30 - cirka 16.00. 

Tisdagen 15 mars klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Tisdag 26 april klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Torsdag 19 maj klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Fredag 17 juni klockan 10.00 - cirka 14.00. 

Torsdag 22 september klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Torsdag 20 oktober klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Torsdag 10 november klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Tisdag 6 december klockan 13.30 - cirka 16.00. 

2. Utskott Försörjningsstöd förlägger under år 2022 sina sammanträden till 
följande dagar. 

Torsdag 20 januari klockan 10.30-12.00. 

Fredagen 18 februari klockan 10.30-12.00. 

Tisdagen 15 mars klockan 10.30-12.00. 

Tisdag 26 april klockan 10.30-12.00. 

Torsdag 19 maj klockan 10.30-12.00. 

Torsdag 16 juni klockan 10.30-12.00. 

Torsdag 22 september klockan 10.30-12.00. 

Torsdag 20 oktober klockan 10.30-12.00. 

Torsdag 10 november klockan 10.30-12.00. 

Tisdag 6 december klockan 10.30-12.00. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förlägger under år 2022 
sina sammanträden till följande dagar. 

Torsdag 20 januari klockan 13.30 - cirka 17.00. 
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Fredagen 18 februari klockan 13.30 - cirka 16.00. 

Tisdagen 15 mars klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Tisdag 26 april klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Torsdag 19 maj klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Fredag 17 juni klockan 10.00 - cirka 14.00. 

Torsdag 22 september klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Torsdag 20 oktober klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Torsdag 10 november klockan 13.30 - cirka 17.00. 

Tisdag 6 december klockan 13.30 - cirka 16.00. 

2. Utskott Försörjningsstöd förlägger under år 2022 sina sammanträden till 
följande dagar. 

Torsdag 20 januari klockan 10.30-12.00. 

Fredagen 18 februari klockan 10.30-12.00. 

Tisdagen 15 mars klockan 10.30-12.00. 

Tisdag 26 april klockan 10.30-12.00. 

Torsdag 19 maj klockan 10.30-12.00. 

Torsdag 16 juni klockan 10.30-12.00. 

Torsdag 22 september klockan 10.30-12.00. 

Torsdag 20 oktober klockan 10.30-12.00. 

Torsdag 10 november klockan 10.30-12.00. 

Tisdag 6 december klockan 10.30-12.00. 

§ 133 Beslut - Justering av Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens rambudget 
Ärendenummer: Vux 65/2021 
Handläggare: Madelene Högberg Karlsson 

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 minskas med -4 000 tkr, vilket avser en justering av 
budgetramen kopplat till en hyresrabatt som erhållits för Campus Risbergska. 
Verksamheten har fått en lägre kostnad för deras lokaler och budgeten justeras 
utifrån faktisk lokalkostnad. 
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Total budgetjustering uppgår till -4 000 tkr och nämndens budgetram efter 
justering uppgår till 544 684 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Justering Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens rambudget", daterad 2021-11-29. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Nämndens rambudget justeras enligt förvaltningens förslag.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut i 
ärendet den 7 december. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Nämndens rambudget justeras enligt förvaltningens förslag.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut i 
ärendet den 7 december. 

§ 134 Beslut - Ekonomisk uppföljning per 2021-11-30  
Ärendenummer: Vux 63/2021 
Handläggare: Madelene Högberg Karlsson 

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

Beslutsunderlag 
PowerPoint "Ekonomisk uppföljning januari-november 2021". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

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

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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

§ 135 Beslut - Attestförteckning för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter 2022 
Ärendenummer: Vux 500/2021 
Handläggare: Madelene Högberg Karlsson 
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Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd årligen 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Attestförteckning för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter 2022", daterad 2021-11-29. 
Attestförteckning för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamheter 2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Attestanter utses enligt förteckning. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Attestanter utses enligt förteckning. 

§ 136 Beslut - Verksamhetsplan och budget 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022 
Ärendenummer: Vux 71/2021 
Handläggare: Stefan Ask, Nima Poushin 

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. 

Beslutsunderlag 
Majoritetens Verksamhetsplan och budget för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Verksamhetsplan och budget 2022 för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden fastställs. 
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2. Verksamhetsplan och budget 2022 överlämnas till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 

Yrkande 
Ordföranden Jessica Ekerbring (S), Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) och 
Magnus Lagergren (KD) yrkar bifall till majoritetens verksamhetsplan och 
budget för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2022. 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar att avslå förslaget till Budget och 
verksamhetsplan för 2022, att en ny budget och verksamhetsplan för 2022 tas 
fram utifrån det förslag till budget som Moderaterna la i kommunfullmäktige 
samt att den nya budgeten med verksamhetsplan för 2022 överlämnas till 
Kommunstyrelsen för kännedom. Skriftligt yrkande bifogas protokollet. 

Mats Einestam (L) yrkar på egen budget, ramar och prioriteringar för VuxAm. 
Skriftligt yrkande bifogas protokollet. 

Mats Dalsbro (V) yrkar att avslå punkt 1 till förmån för eget budgetförslag. 
Skriftligt yrkande bifogas protokollet. 

Jan Murman (SD) yrkar att avslå förslaget till budget- och verksamhetsplan för 
2022 samt att en ny budget och verksamhetsplan tas fram utifrån det förslag till 
budget som Sverigedemokraterna lagt i kommunfullmäktige. 

Proposition 
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns fem förslag till beslut, det 
vill säga majoritetens förslag till beslut, Moderaternas förslag till beslut, 
Liberalernas förslag till beslut, Vänsterpartiets förslag till beslut och 
Sverigedemokraternas förslag till beslut. 

Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som godkänns. 

Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner 
att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 
majoritetens förslag. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Verksamhetsplan och budget 2022 för Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan och budget 2022 överlämnas till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 

Reservation 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), Carl Alm (M), Monica Thyresjö (M) och 
Sol-Britt Fontander (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christopher 
Hedbom Rydaeus (M) yrkande. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 

Mats Einestam (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
budgetförslag. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 
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Mats Dalsbro (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Skriftlig reservation bifogas protokollet. 

Jan Murman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Skriftlig reservation bifogas protokollet. 

§ 137 Beslut - 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 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Förslag till remissvar ”Strategi mot hemlöshet i 
Örebro kommun. Örebro kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet”. 
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 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker förvaltningens 
förslag till remissyttrande över förslag till Strategi mot hemlöshet i Örebro 

2. Nämndens yttrande överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för socialt 
förebyggande arbete 
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Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar att i första hand återremittera ärendet 
och att i andra hand avslå ärendet. Skriftligt yrkande bifogas protokollet. 

Proposition 
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det 
vill säga förvaltningens förslag, Moderaternas yrkande att i första hand 
återremittera ärendet samt Moderaternas yrkande att i andra hand avslå 
ärendet. 

Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som godkänns. 

Ordföranden ställer Moderaternas yrkande om att återremittera ärendet under 
proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden förvaltningens förslag mot Moderaternas yrkande 
att avslå ärendet och finner att Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker förvaltningens 
förslag till remissyttrande över förslag till Strategi mot hemlöshet i Örebro 

2. Nämndens yttrande överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för socialt 
förebyggande arbete 

Reservation 
Christopher Hedbom Rydaeus (M), Carl Alm (M), Monica Thyresjö (M) och 
Sol-Britt Fontander (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christopher 
Hedbom Rydaeus (M) yrkande. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 

§ 138 Beslut - Remiss - Fordonsriktlinjer för Örebro 
kommunkoncern 
Ärendenummer: Vux 437/2021 
Handläggare: Nima Poushin 

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 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Svar på remiss från Kommunstyrelsens utskott 
för hållbar utveckling om Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern (Ks 
1030/2020). 
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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 

- Remissvaret antas och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för hållbar 
utveckling 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Remissvaret antas och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för hållbar 
utveckling 

§ 139 Beslut - 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 
 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 
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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 

1. Förvaltningen får i uppdrag att verkställa och följa upp de i Tillsynsrapport 
2021, föreslagna åtgärderna 

2. Nämnden godkänner Tillsynsrapport 2021 och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Förvaltningen får i uppdrag att verkställa och följa upp de i Tillsynsrapport 
2021, föreslagna åtgärderna 

2. Nämnden godkänner Tillsynsrapport 2021 och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen 

§ 140 Beslut - 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. 
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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". 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förslag till Vuxenutbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsyn i enlighet med Tillsynsplan 
2022 

2. Nämnden antar Tillsynsplan 2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden beslutar 
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1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsyn i enlighet med Tillsynsplan 
2022 

2. Nämnden antar Tillsynsplan 2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen 

§ 142 Beslut - Ledamotsinitiativ - Döp om Individuell 
planering 
Ärendenummer: Vux 469/2021 
Handläggare: Sofia Särnholm 

Ärendebeskrivning 
En individuell planering, och planeringsdokument, ska upprättas för alla 
sökanden som uppbär ekonomiskt bistånd inom tre månader från nyansökan. 
Planeringen ska göras tillsammans med den sökande och i den ska det framgå 
vad personen har för aktuell planering, mål och vad personen behöver för att 
uppnå målen. Det ska även framgå datum när denna ska följas upp, normalt 
månadsvis, och planeringen ska alltid vara aktuell och uppdateras vid behov. 
Målet i den individuella planeringen är alltid självförsörjning. 

Moderaterna föreslår att verksamheten ska ändra namn på den individuella 
planeringen till självförsörjningsplan eller plan för självförsörjning. 

Verksamhetens förslag är att inte ändra namn på planeringen utifrån att det är 
ett vedertaget begrepp som används både i verksamheten och i Socialstyrelsens 
olika stödmaterial. Det skulle även innebära en extra administration och få 
konsekvenser i redan upprättade handlingar i verksamhetssystemet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Svar på ledamotsinitiativ – byt namn på 
individuell planering", daterad 2021-11-24. 
Ledamotsinitiativ - Moderaterna – självförsörjningsplan. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår förslaget 

Yrkande 
Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkar att ledamotsinitiativet bifalls. Skriftligt 
yrkande bifogas protokollet. 

Jan Murman (SD) yrkar bifall till Christopher Hedbom Rydaeus (M) yrkande. 

Proposition 
Ordförande Jessica Ekerbring (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga förvaltningens förslag till beslut och Moderaternas förslag till beslut 
med bifallsyrkande av Jan Murman (SD). 

Ordföranden redovisar förslag till propositionsordning som godkänns. 
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Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner 
att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår förslaget 

§ 143 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. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen tas till handlingarna. 

§ 144 Information - Arbetsmarknadsläget och uppföljning 
av åtgärder 
Ärendenummer: Vux 75/2021 
Handläggare: Stefan Ask 

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 
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Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna 

§ 145 Paus 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras för paus. 

Sammanträdet återupptas. 

§ 146 Information - Beslut från Justitieombudsmannen 
Ärendenummer: Vux 205/2019 
Handläggare: David Lundberg 

Ärendebeskrivning 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fick 2019-05-06 en begäran 
om yttrande från JO. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
anmodades att yttra sig över vad som framförts i sökandes anmälan till JO 
samt att redogörelse för handläggningen och myndighetens bedömning av den. 
Nämnden fattade beslut om yttrande 2019-09-17 och den 14 oktober 2021 
inkom Justitieombudsmannens beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Beslut Justitieombudsmannen (JO)", daterad 
2021-11-23. 
Yttrande till JO, 2019-08-21 
Beslut JO, 2021-10-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

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

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om Migrationsverkets senaste 
prognos om flyktingmottagningen. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens rapport "Flyktingmottagning och asyl". 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Rapporten läggs till handlingarna 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Rapporten läggs till handlingarna 

§ 148 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. 

Förvaltningschefen informerar nämnden om skötseln av Oset och 
Ryningevikens natur- och friluftsområden samt Lärvux. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 149 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. 

Länsstyrelsen i Örebro län, Beslut om fördelning av anvisningar år 2022 till 
kommuner i Örebro län. 

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. 

§ 150 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vux 498/2021 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 november 
2021 - 30 november 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.
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  Reservation – Verksamhetsplan med budget 2022 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sverigedemokraterna Örebro kommun 
Organisationsnummer: 802450–5730 
Box 30000, 701 35, Örebro 
Telefon: 019-21 55 38 

E-post: orebro@sd.se Sid. 1  (1) 

Reservation 

Ärende: Verksamhetsplan med budget 2022 

Ärendenummer: Vux 71/2021 

Datum: 2021-12-10 

En smalare men vassare arbetsmarknadspolitik 

Vi sverigedemokrater har länge haft en annan vision för den kommunala arbetsmarknadspolitiken än 

de styrande partierna. I våra kommunala budgetförslag har vi budgeterat för en utbyggnad av 

yrkesutbildningar finansierade av effektiviseringar inom de kommunala arbetsmarknadsinsatserna och 

skärpta kontroller för försörjningsstöd.  

I tider då vi går mot växande försörjningsbörda blir det allt viktigare att vi använder våra begränsade 

resurser på ett effektivt sätt. Vi måste satsa mer på sådant som fungerar och mindre på det som inte 

gör det.  

I vår budget prioriterar vi också förstärkningar av svenskundervisning, praktik och företagsamhet, 

eftersom vi tror att det kan utgöra viktiga nycklar för människor att ta sig ut från sitt utanförskap. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

Att avslå förslaget till budget- och verksamhetsplan för 2022 

Att en ny budget och verksamhetsplan tas fram utifrån det förslag till budget som Sverigedemokraterna 

lagt i kommunfullmäktige. 

 

 

För Sverigedemokraterna i Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden: 

 

 

____________________________ 
Jan Murman (SD) 
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Datum: 2021-12-10 Yrkande 
Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden  

9. Verksamhetsplan och budget 2022  
 
För Vänsterpartiet är det viktigt att satsa på en av samhällets 
grundbultar – välfärden.  
 
När det gäller vuxen- och arbetsmarknadsnämndens 
ansvarsområde finns en stor skillnad i Vänsterpartiets 
budgetförslag där vi höjer ramen för försörjningsstöd för att 
återigen erbjuda barnfamiljer i långvarigt försörjningsstöd ett 
högre bistånd. Detta extra tillägg togs bort för ett par år sedan 
under protester från Vänsterpartiet och det är dags att återföra 
det igen.  
 
Ingen utan inkomst eller försörjning ska lämnas utan insatser för 
att komma vidare, men under tiden är det viktigt att familjer i 
ekonomisk utsatthet får stöd för att kunna leva drägligt. 400 
kronor mer i månaden kan innebära att urvuxna vinterkläder kan 
ersättas eller att andra behov hos barnen tillgodoses. 
Vänsterpartiet lägger en budget för 2022 där vi skapar ett Örebro 
för alla – inte bara för några få. 

 

Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta: 

Att  avslå punkt 1 till förmån för eget budgetförslag. 

 
 

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 
 

 
 
 

Mats Dalsbro 
Vänsterpartiet 

 
 

 

 
 

Digitalt signerat



 

Yrkande   

                  Ärende: 6              
Ärendenummer: Vux 156/2021              
”Beslut – Ledamotsinitiativ – Döp om 
individuellplanering”                
     
Argumentationen håller inte  

 I svaret angående vårt ledamotsinitiativ argumenterar de styrande för att döpa om den 
individuella planeringen skulle orsaka en hel del extra arbete och att målet med 
planeringen i sig redan är självförsörjning. Vi står dock fast vid vår linje att denna 
namnförändring faktiskt skulle göra skillnad. En namnförändring skulle tydliggöra 
målet med planeringen även fast målet känns långt borta.  

 Vi är dock pragmatiska i synen på ett införande av detta, vi är inte av åsikten att alla 
planeringar på samma dag behöver byta namn eller att det skulle vara prioriterat över 
annan viktig verksamhet. Det skulle dels kunna ske en utfasning över tid som inte 
orsakar samma arbetsbelastning. Vi anser att de styrandes argumentation inte håller och 
skälen för avslag inte bör ses som tillräckliga av nämnden. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att ledamotsinitiativet bifalls. 

 

För Moderaternas grupp i nämnden 

 

Christopher Hedbom Rydaeus (M) 

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden Örebro 
kommun. 10 december 2022
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Yrkande   

 Ärende: 9              
Ärendenummer: Vux 71/2021              
Verksamhetsplan med budget 2021 

       
  
En ansvarsfull politik för ekonomin och att möta utanförskapet  

 Samhället och ekonomin har påbörjat sin återstart samtidigt som vi fortfarande ser hotet 
av ytterligare restriktioner och skadeverkningar av pandemin. Återstarten har dock 
möjliggjort en återgång till fysisk undervisning på Komvux och ökar chanserna att få 
deltagare i våra arbetsmarknadsåtgärder. Vi ser också att arbetslösheten har gått tillbaka. 
Detta är positivt men vi ser däremot både utmaningar och direkta problem med att det 
långvariga beroendet av ekonomiskt bistånd samt biståndstidens längd ökar och hur 
kommunen fortsatt ligger cirka en procentenhet högre när det gäller arbetslöshet än 
riksgenomsnittet. 

 Vi är även kritiska till effektiviteten av våra egna arbetsmarknadsåtgärder. Vi har 
ekonomiska muskler för ett stort åtagande när det gäller denna del. Vi tror dock att när 
kommunen genomför en stor mängd insatser inom den egna förvaltningen att det 
hämmar möjligheten för våra deltagare att komma vidare i arbete. I vår budget fastslår 
vi en väg som i högre grad präglas av praktikplatser i det privata näringslivet. Finns 
även viss forskning som visar på att detta i högre grad leder till förvärvsarbete efter 
avslutad insats, även om den forskningen inte är generaliserbar. 

 En stor del av det ekonomiska biståndet betalas idag ut till familjer i våra utsatta 
områden. Det är ett tydligt tecken på en segregerad kommun. Här behöver nämnden 
hitta åtgärder med en större genomslagskraft för att inte låta bidragsberoendet öka i den 
grad det gör idag. Här föreslår vi i vår budget bland annat en åtstramning av 
försörjningsstödet, ett svenskt introduktionsprogram och en förändrad modell för vår 
SFI. Avslutningsvis är det tydligt för oss hur de styrande saknar svar på nämndens stora 
utmaningar och behovet av en ny budget med en annan politisk styrning är stort. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att avslå förslaget till Budget och verksamhetsplan för 2022 

att en ny budget och verksamhetsplan för 2022 tas fram utifrån det förslag till 
budget som Moderaterna la i kommunfullmäktige 

att  den nya budgeten med verksamhetsplan för 2022 överlämnas till 
Kommunstyrelsen för kännedom. 

Om ovanstående faller gäller denna skrivelse som reservation.  

För Moderaternas grupp i nämnden 

Christopher Rydaeus (M)

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden Örebro 
kommun 10 december 2021
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Yrkande   

 Ärende: 10              
Ärendenummer: Vux 402/2021              
”Beslut – Ledamotsinitiativ – Döp om 
individuellplanering”                
     
Örebro behöver en tydlig strategi mot hemlöshet  
 
Moderaterna står bakom en nollvision mot hemlöshet och anser att Örebro kommun 
behöver en tydlig strategi för att tillsammans med civilsamhället och andra engagerade 
aktörer nå målet om att ingen örebroare ska behöva leva i hemlöshet. Moderaterna 
ställer sig bakom grunden för strategin som presenteras. Det vill säga att strategin ska 
utgå från målen i vårt hållbara Örebro och socialstyrelsens definition av hemlöshet. 

Strategin som tagits fram bygger utöver målen i vårt hållbara Örebro och 
socialstyrelsens definition av hemlöshet på socialdemokratisk politik vilken 
moderaterna inte står bakom. Dessutom anser moderaterna att strategi som tagits fram 
är alltför otydlig för att kunna utgöra ett användbart redskap i arbetet för att nå målet. 
Moderaterna menar att strategin innehåller flera vaga formuleringar som behöver 
förtydligas. Två exempel på uppenbara behov av tydliggöranden är en avgränsning i 
vilka som omfattas av Örebro kommuns nollvisionsarbete och en differentiering av 
strategier för att möta behoven hos olika grupper av hemlösa.  

Tyvärr uppfyller det dokument som nu presenteras inte Moderaternas krav på kvalitet 
och precision för en strategi mot hemlöshet vilket medför att moderaterna yrkar på 
återremiss till förvaltningen för ombearbetning i enlighet med ovanstående intentioner. 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att  i första hand återremittera ärendet 

att  i andra hand avslå ärendet 

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget 
förslag. 
 
 
För Moderaternas grupp i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
Christopher Hedbom Rydaeus (M)

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden Örebro 
kommun. 10 december 2022

Digitalt signerat



 

Yrkande   

                  Ärende: 12              
Ärendenummer: Vux 79/2020              
”Örebronormen år 2021”                
 
    
Att bryta utanförskapet måste prioriteras  

 Det har nu gått cirka två år sedan de styrande avskaffade det extra tillägget i 
försörjningsstödet som utgick till de som hade haft försörjningsstöd i längre än 6 
månader. En nödvändig förändring pådriven av oss i Moderaterna och Liberalerna. 
Däremot har vi kvar ett extra tillägg i försörjningsstödet som läggs in i själva normen 
för försörjningsstödet och därmed skapar Örebronormen. Kostnaden för detta tillägg 
uppgår till cirka 500 tkr. Till skillnad från Socialdemokraterna ser vi dock att pengarna 
skulle kunna användas på ett sådant sätt som bryter utanförskap. När vi ser det 
långvariga bidragsberoendet öka måste vi göra allt i vår kraft för att förändra denna 
utveckling. Det vi syftar till i detta är att vi anser att vinsten av dessa pengar gör större 
skillnad i insatser som har som avsikt att bryta eller motverka utanförskap. Insatser som 
språkpedagoger, aktivering inom försörjningsstödet eller utbildningsinsatser. Det är en 
syn som borde delas av fler i nämnden. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

att avslå förslaget om Örebronorm 2022. 

att Örebronormen avskaffas inför 2021 och försörjningsstöd harmoniseras 
med Socialstyrelsens riksnorm för försörjningsstöd 

att De ekonomiska medel som frigörs av harmoniseringen ska användas till 
insatser i syfte att bryta utanförskapet. 

För Moderaternas och Liberalernas grupp i nämnden 

 

Christopher Rydaeus (M) 

 

Mats Einestam (L) 

Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden Örebro 
kommun. 10 december 2021

Digitalt signerat



Datum: 2021-12-10 tilläggsyrkande 
Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden  

12. Örebronormen 2022  
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till föreslagen höjning av Örebronormen 
enligt riksnormen men saknar en faktor i fördelning av 
försörjningsstöd.  
 
Det handlar om de barnfamiljer som befinner sig i långvarigt 
försörjningsstöd och därför – trots normen – inte har så att det 
räcker till extra kostnader kopplat till barnen.  

 

Detta extra tillägg om 400 kronor togs bort för ett par år sedan trots 
protester från Vänsterpartiet och det är dags att återföra det igen. 
Därför föreslår vi att det läggs in i förslag till Örebronorm igen.  
 
Ingen utan inkomst eller försörjning ska lämnas utan insatser för 
att komma vidare, men under tiden är det viktigt att familjer i 
ekonomisk utsatthet får stöd för att kunna leva drägligt. 400 
kronor mer i månaden kan innebära att urvuxna vinterkläder kan 
ersättas eller att andra behov hos barnen tillgodoses.  
Förslaget finns också finansierat i Vänsterpartiets budgetförslag 
för 2022 där vi skapar ett Örebro för alla – inte bara för några få. 

 

Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta: 

Att  Örebronormen fastställs med tillägget om 400 kronor per 
barnfamilj som haft försörjningsstöd i mer än 6 månader.  

 

 
 

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 
 

 
 
 

Mats Dalsbro 
Vänsterpartiet 
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