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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
 

kallas till sammanträde 
Tid: 29 maj 2023  
Sammanträde kl. 09:00 - ca 12:30 
Utbildning kl. 13:30 - ca 16:30 
       

OBS! lokalen! OBS!       
Plats: Sessionssalen, Rådhuset  
Observera att det är nämndsammanträde på förmiddagen och utbildning på 
eftermiddagen. Utbildningen fokuserar denna gång på verksamhetsområde 
försörjning. Ni har rätt till arvode m.m även för utbildningen enligt kommunens 
riktlinjer för arvodering. Vi bjuder på fika men inte lunch. Välkomna!    

Christopher Hedbom Rydaeus (M) Maria Viduss  
Ordförande   Nämndsekreterare 

Gruppmöte för (S), (M), (C) 
Vid frågor om gruppmöte kontakta Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
24 maj 2023, kl. 17:00 – 19:00 digitalt  
29 maj 2023, kl. 08:30- 09:00, Sessionssalen, Rådhuset  

Gruppmöte för (SD) 
Vid frågor om gruppmöte kontakta Jan Murman (SD) 
29 maj 2023, kl 08:30-09:00, Röda rummet, Rådhuset  
 
Gruppmöte för (KD) och (L) 
Vid frågor om gruppmöte kontakta Susanne Lindholm (KD) 
23 maj 2023, kl. 08:30-09:30, digitalt  
 
Ledamöter   Ersättare  
Christopher Hedbom Rydaeus (M), ordförande Suzanne Gynnhammar (S) 
Marie Brorson (S), 1:e vice ordförande Karl-Bertil Persson (S) 
Susanne Lindholm (KD), 2:e vice ordförande Denana Holmberg (S) 
Kent Vallén (S)   Lars Norling (S) 
Eva Chrapkowska (S)  Ingegerd Flock Andersson (M) 
Zezo Alnaji (S)   Yvette Hendeberg (M) 
Inger Westerberg (S)  Leif Lundell (C) 
Antti Ahtiainen (S)  Krister Rickardsson (SD) 
Madeléne Ljungström (M)  Kerstin Cederström (L) 
Magnus Stålberg (M)  Andreas Strömberg (KD) 
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) Mats Dalsbro (V) 
Peter Johansson (C) 
Jan Murman (SD) 
Christer Johansson (SD) 
Faisa Maxamed (V) 
Gunilla Werme (L) 
Markus Allard (ÖrP) 
 
Förhinder att delta på sammanträde anmäls till gruppledare och politisk sekreterare för 
respektive parti som kallar in ersättare. 
Förhinder att delta på utbildning samt eventuell specialkost anmäls till 
nämndsekreterare på telefonnummer 019-21 19 66 eller e-post maria.viduss@orebro.se  

mailto:maria.viduss@orebro.se
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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
 
Datum: 2023-05-29 
Tid: 09:00–12:30 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 

1 Kallelse och föredragningslista 

2 Protokollsjusterare  
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

1.  Markus Allard (ÖrP) utses till justerare med Faisa Maxamed (V) som 
ersättare 

2.  Protokollet justeras 2023-06-05 

3 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus 

4 Anmälan av jäv  
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus 

5 Godkännande av ärendelista  
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus 

Ärendebeskrivning 
Godkännande av ärendelista. 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

- Ärendelistan godkänns 

6 Stickprov - sekretessärende  
Ärendenummer: Gya 517/2023 
Handläggare: Marie Brorson, Ashraf Ghotbi (kl 09:10-09:20) 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens utskott för försörjningsstöd har valt 
ett stickprov av delegationsbeslut som redovisas på Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. Muntlig rapport lämnas på sammanträdet.  
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Beslutsunderlag 
- Skrivelse daterad 2023-04-18 
- Protokollsutdrag Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens utskott för 
försörjningsstöd 2023-04-27 § 53 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

-Informationen tas till protokollet.  

7 Information - Förlängning av flyktingguide  
Ärendenummer: Gya 622/2023 
Handläggare: Stefan Ask (kl. 09:20-09:25) 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om förlängningen av 
flyktingguide.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

-Informationen tas till protokollet. 

8  Beslut - Delårsrapport med prognos 1, år 2023 
Ärendenummer: Gya 599/2023 
Handläggare: Annika Ramberg (kl. 09:25- 09:35) 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller 
analys av ekonomiskt utfall till och med april samt prognos för helår 2023. 
Nämndens budgetram uppgår till 1 252 698 tkr och nämnden har till och med 
april förbrukat 93 procent av budget för perioden. Exklusive intraprenaden är 
förbrukningen 90 procent. 

Beslutsunderlag 
-Delårsrapport med prognos 1, år 2023 Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 
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1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fastställer delårsrapport med 
prognos 1 för 2023. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

9 Information - Verksamhetsuppföljning  
Ärendenummer: Gya 597/2023 
Handläggare: Stefan Ask (kl. 09:35- 09:50) 

Ärendebeskrivning 
I rapporten Verksamhetsuppföljning 1 år 2023 beskriver Gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen status på nämndmål och uppdrag t o m första 
tertialet (dvs t o m april) 2023, och kompletterar dokumentet delårsrapport 1 
med prognos. 

Sammanfattningsvis ligger nämnden bra till avseende de nämndspecifika målen 
prognos för skolresultat, resultat efter arbetsmarknadsinsats samt minskning av 
långtidsberoende av ekonomiskt bistånd. Däremot finns ett antal uppdrag som 
påbörjats, men som nämnden sannolikt inte kommer att hinna slutföra under 
2023, vilka behöver fortsätta över 2024. 

Beslutsunderlag 
-Verksamhetsuppföljning 1 år 2023 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

-Informationen läggs till handlingarna 

10 Beslut- Svar på remiss från Skolinspektionen gällande 
ansökan från Stadsmissionens skolstiftelse (Grillska 
Gymnasiet) 
Ärendenummer: Gya 353/2023 
Handläggare: Markus Eklund (kl. 09:50- 09:53) 

Ärendebeskrivning 
Stadsmissionens skolstiftelse har hos Skolinspektionen ansökt om att få utöka 
sin Nationellt godkända idrottsutbildning (NIU) inom ett utökat antal 
program. 

En utbildning som har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete 
med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen får godkännas 
som en nationell idrottsutbildning. Utbildningen ska också tillstyrkas av 
specialidrottsförbundet. Örebro kommun ska inom ramen för ansökan till 
Skolinspektionen yttra sig kring etableringen. Yttrandet ska redogöra för vilka 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska samt eventuella övriga 
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konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid en etablering av den sökta 
utbildningen. 

Idag har huvudmannen tillstånd för att bedriva Nationellt godkänd 
idrottsutbildning (fotboll) inom El- och energiprogrammet, estetiska 
programmet, samhällsvetenskapligt program och ekonomiprogrammet. 
Ansökan avser förlängning av Samhällsvetenskapligt program och 
Ekonomiprogrammet, samt utökning med Naturvetenskapliga programmet. 
Det totala antalet platser ska fortsatt uppgå till 60 platser (fullt utbyggt 2026). 

Grillska gymnasiet finns idag i Bettorp norr om Örebro. Idrottsundervisningen 
bedrivs bland annat på Tybblelundshallen, ÖKK, Behrn Arena, Trängen och 
Pettersbergs IP. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Svar på Remiss Dnr. 2023:1049 Ansökan från 
Stadsmissionens skolstiftelse 
- Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av 
gymnasieskola – Grillska gymnasiet Örebro (Stadsmissionens skolstiftelse) 
- Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola 
- Missiv/instruktion från Skolinspektionen 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

1. Yttrandet fastställs och skickas till Skolinspektionen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

11 Beslut - Svar på remiss från Skolinspektionen gällande 
ansökan från  Magelungen Utveckling AB (Magelungens 
Gymnasium) 
Ärendenummer: Gya 339/2023 
Handläggare: Markus Eklund  (kl. 09:53- 09:55) 

Ärendebeskrivning 
Magelungen utveckling AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Magelungens gymnasium Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2024/2025. 
Magelungen utveckling AB driver behandlingsverksamhet samt resursskolor 
inom grundskola och gymnasium, för elever med behov av särskilt stöd. 

 
Ansökan avser årskurs 1–3 på gymnasiet; Samhällsvetenskapsprogrammet 
inriktning Samhällsvetenskap (totalt 60 platser fullt utbyggd) samt 
Naturbruksprogrammet inriktning Djurvård (totalt 60 platser fullt utbyggd). 
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Undervisning ska bedrivas inom en liten skolenhet med hög lärartäthet. 
Huvudmannen som ansöker kallar undervisningsformen för resursskola. 

Vid en eventuell etablering i Örebro planeras verksamheten vara belägen i 
befintliga lokaler i Kvinnersta norr om Örebro. Där ska all undervisning, såväl 
teoretisk som praktisk bedrivas. För idrottsämnet ska tillgång till idrottshall på 
området erbjudas. 

Örebro kommun ska inom ramen för ansökan till Skolinspektionen yttra sig 
kring etableringen. Yttrandet ska redogöra för vilka ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska samt eventuella övriga konsekvenser som kan 
uppstå på lång sikt vid en etablering av den sökta utbildningen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Svar på Remiss - Dnr. 2023:1135 Ansökan från Magelungen 
Utveckling AB, 2023-04-18 
- Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av 
gymnasieskola – Magelungens gymnasium Örebro (Magelungen Utveckling 
AB) 
- Bilaga - Örebro läns samverkansavtal 
- Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola 
- Missiv/instruktion från Skolinspektionen 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

1. Yttrandet fastställs och skickas till Skolinspektionen 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

12 Beslut- Svar på remiss från Skolinspektionen gällande 
ansökan från Viljan Friskola AB (Viljan Friskola) 
Ärendenummer: Gya 343/2023 
Handläggare: Markus Eklund  (kl. 09:55-09:57) 

Ärendebeskrivning 
Viljan Friskola AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som 
huvudman för en gymnasieskola i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 2024/25. 
 
Ansökan avser gymnasieplatser inom Estetiska programmet inriktning Estetik 
och media, om totalt 40 platser fullt utbyggd 2026/2027. 

Viljan Friskola ansöker om att få etablera både grundskola och gymnasieskola i 
Örebro, där verksamheten är inriktad på elever som är i behov av stöd för en 
fungerande skolgång. Verksamheten vänder sig till elever med NPF-
diagnos/autismspektrumtillstånd. Verksamheten har också för avsikt att 
erbjuda boendemöjlighet (enligt LSS) för de elever som är i behov av det. 
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Verksamheten har ett brett upptagningsområde som sträcker sig till många 
andra kommuner än den där skolan är belägen. Gemensamt är att eleverna har 
en dokumenterad skolproblematik, och placeringen söks i normalfallet av elev, 
vårdnadshavare och hemkommun gemensamt. 

Vid en eventuell etablering i Örebro planeras verksamheten vara belägen i 
befintliga lokaler i Kvinnersta norr om Örebro. Där ska all undervisning, såväl 
teoretisk som praktisk bedrivas. För idrottsämnet ska tillgång till idrottshall på 
området erbjudas. 

Örebro kommun ska inom ramen för ansökan till Skolinspektionen yttra sig 
kring etableringen. Yttrandet ska redogöra för vilka ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska samt eventuella övriga konsekvenser som kan 
uppstå på lång sikt vid en etablering av den sökta utbildningen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Svar på Remiss Dnr. 2023:1144 Ansökan från Viljan Friskola 
AB, 2023-04-18 
- Örebro kommuns yttrande angående ansökan om nyetablering av 
gymnasieskola – Viljan Friskola Örebro (Viljan Friskola AB) 
- Bilaga - Örebro läns samverkansavtal 
- Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola 
- Missiv/instruktion från Skolinspektionen 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

1. Yttrandet fastställs och skickas till Skolinspektionen 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

13 Beslut- Svar på remiss från Skolinspektionen gällande 
ansökan från DBGY Juvelen AB (Drottning Blankas 
Gymnasieskola) 
Ärendenummer: Gya 340/2023 
Handläggare: Markus Eklund (kl. 09:57-10:00) 

Ärendebeskrivning 
DBGY Juvelen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro i Örebro kommun fr.o.m. läsåret 
2024/2025. Örebro kommun ska inom ramen för ansökan till 
Skolinspektionen yttra sig kring etableringen. Yttrandet ska redogöra för vilka 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska samt eventuella övriga 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid en etablering av den sökta 
utbildningen.  
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Ansökan avser utökning av befintlig verksamhet med Vård- och 
omsorgsprogrammet och ska omfatta 36 platser, fullt utbyggd, 2026. 

Drottning Blankas gymnasieskola bedriver idag sin verksamhet i egna lokaler 
nära Resecentrum i Örebro. Skulle ansökan om utökning beviljas kommer 
samma lokaler att nyttjas även för det ansökta programmet, med förändringen 
att ett metodrum för vård och omsorg ska upprättas. 

Idrottsundervisningen bedrivs huvudsakligen vid Tegelbruket. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Svar på Remiss Dnr. 2023:1168 Ansökan från DBGY 
Juvelen AB daterad 2023-04-25 
- Örebro kommuns yttrande angående ansökan om utökning av gymnasieskola 
DBGY Örebro (DBGY Juvelen AB) daterad 2023-04-24 
- Bilaga - Örebro läns samverkansavtal 
- Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola 
- Missiv/instruktion från Skolinspektionen 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

1. Yttrandet fastställs och skickas till Skolinspektionen 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

14 Beslut - Flytt av Samhällsvetenskapsprogrammet för 
elever med högfungerande autism (SAHA) 
Ärendenummer: Gya 424/2023 
Handläggare: Tina Ottosson (kl. 10:00- 10:10) 

Ärendebeskrivning 
Inom ramen för gymnasieskolans nationella program finns 
Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med högfungerande autism, SAHA. 
Programmet är särskilt anpassat för elever med autismspektrumtillstånd (AST), 
det vill säga funktionsnedsättningar som påverkar individens sätt att tänka, vara 
och kommunicera med andra människor. På programmet finns 12 platser per 
årskurs. För närvarande går 34 elever på SAHA. 

SAHA startades runt 2000 och har varit placerat på flera av kommunens 
gymnasieskolor under olika perioder. Sedan 2016 finns programmet på 
Virginska gymnasiet där det ingår i samma rektorsområde som 
introduktionsprogrammen (IM). Programmet placerades där eftersom det 2016 
ansågs vara den bästa lösningen givet programmets ekonomiska 
förutsättningar, tillgången till lokaler och kompetens. 

2019 justerades elevpengen för SAHA. Det möjliggör att programmet idag kan 
placeras där det är mer pedagogiskt gynnsamt sett ur både ett elev- och 
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lärarperspektiv. Förvaltningen föreslår därför, som en del i den ordinarie 
översynen av gymnasiets utbildningsorganisation, att SAHA flyttas från 
Virginska gymnasiet till Karolinska gymnasiet från och med starten av läsåret 
2024/2025 samt att flytten sker för alla elever (åk 2 och åk 3) samtidigt. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Flytt av Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med 
högfungerande autism daterad 2023-04-21 
- Barnkonsekvensanalys daterad 2023-04-17 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

1. Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med högfungerande autism 
(SAHA) flyttas från Virginska gymnasiet till Karolinska gymnasiet från och 
med starten av läsåret 2024/2025. 

2.Flytten sker för alla elever (åk 2 och åk 3) samtidigt. 

15 Beslut -Riktlinjer för elevresor, skolskjuts och 
inackorderingsbidrag för gymnasieelever  
Ärendenummer: Gya 397/2023 
Handläggare: Anna Lundgren (kl. 10:10-10:15) 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för elevresor för elever i 
gymnasieskolan, skolskjuts för elever i anpassade gymnasieskolan samt 
inackorderingsbidrag för gymnasieelever. Elevresor och skolskjuts regleras i en 
riktlinje beslutad av Programnämnd barn och utbildning. Denna riktlinje 
föreslås nu delas upp i en riktlinje för Grundskolenämnden och en riktlinje för 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. 

Inga förändringar i sak föreslås, utom gällande elevresor för elever med 
växelvis boende. Där föreslås en ändring i linje med ny dom från Högsta 
förvaltningsdomstolen. 

Riktlinjer för inackorderingsbidrag har fastställts i tre separata nämndbeslut 
fattade av tidigare Gymnasienämnden. Dessa föreslås nu föras in i 
riktlinjedokumentet. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse Riktlinjer för elevresor, skolskjuts och inackorderingsbidrag 
för gymnasieelever daterad 2023-04-12 
-Förslag till riktlinjer för elevresor, skolskjuts och inackorderingsbidrag för 
gymnasieelever daterad 2023-03-28 
-Riktlinje för skolskjuts och elevresor, Bou 1579/2020 
-Protokollsutdrag Gymnasienämnden, 2011-05-18 § 44 
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-Tjänsteskrivelse, justering av riktlinjer för inackorderingsbidrag, Dnr 66/03 
022 
-Protokollsutdrag Gymnasienämnden, 2010-05-10 § 54 
-Protokollsutdrag Gymnasienämnden, 2003-06-10 § 53 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

1. Riktlinjer för elevresor, skolskjuts och inackorderingsbidrag för 
gymnasieelever antas 

2. Reviderade riktlinjer ska gälla från och med 1 juni 2023. 

16 PAUS 
Handläggare: (kl. 10:15 -10:30) 

17 Beredning- Riktlinje Samverkan och insyn,  relationen 
till fristående gymnasieverksamheter i Örebro kommun  
Ärendenummer: Gya 526/2023 
Handläggare: Anna Lundgren (kl. 10:30-10:40) 

Ärendebeskrivning 
Efter kommunens omorganisation har Gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen sett över kommunens möjligheter och 
skyldigheter i förhållande till fristående verksamheter. Utifrån översynen 
konstateras att kommunen inte har någon skyldighet att erbjuda service i form 
av skolstöd till fristående skolor eller deras huvudmän. Däremot finns behov 
av att utveckla arbetet med insyn i fristående gymnasieverksamheter. Det finns 
även behov av en aktiv samverkan med fristående huvudmän och skolor, med 
fokus på för nämnden aktuella och prioriterade teman. 

Befintliga riktlinjer för insyn är beslutade av Programnämnd barn och 
utbildning och är detaljerade med avseende på hur insyn ska genomföras. 
Förslaget innebär att denna, för gymnasieskola och gymnasiesärskola/anpassad 
gymnasieskola, ersätts med riktlinjen Samverkan och insyn – kommunens 
relation till fristående gymnasieverksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-05-08 
Förslag till riktlinje Samverkan och insyn – relationen till fristående 
gymnasieverksamheter i Örebro kommun 
Riktlinjer för insyn i fristående förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola (Bou 2006/2016), 2016-10-27 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 
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-Ärendet är berett på dagens sammanträde. 

18 Beredning - Behovsanalys lokaler 
Ärendenummer: Gya 556/2023 
Handläggare: Markus Eklund, Anton Öhrn (kl. 10:40-10:55) 

Ärendebeskrivning 
Varje år beslutar Kommunstyrelsen om den kommunövergripande 
lokalförsörjningsplanen som sträcker sig över en 10-årsperiod. Planen 
inkluderar lokalstrategiska projekt där kostnaden överstiger 20 prisbasbelopp 
och syftar till att identifiera och planera för framtida lokalbehov i kommunen. 

Planen fungerar också som underlag till kommunens investeringsprocess och 
budgetarbete. 

Lokalförsörjningsplanen baseras på behovsanalyser som är framtagna av 
respektive nämnd inom kommunen. Behovsanalyserna utgår från mallar och 
riktlinjer framtagna av Lokalförsörjningsavdelningen, med mål att behov ska 
presenteras, och hanteras, på ett enhetligt och likvärdigt sätt. 

Behovsanalysen ämnar presentera befintliga eller potentiellt kommande behov 
av service- och verksamhetslokaler för verksamheter inom gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. 

Syftet är att analysen ska ligga till grund för arbetet med den 
kommunövergripande lokalförsörjningsplanen. 

Beslutsunderlag 
- Behovsanalys Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen 2025–2035 (2023-
05-21) 
- Behovslista Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen 2025–2035 (2023-
05-21)  

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

-Ärendet är berett på dagens sammanträde. 

19 Beredning – Arbetsordning för Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Ärendenummer: Gya 335/2023 
Handläggare: Maria Viduss (kl. 10:55-11:00) 

Ärendebeskrivning 
En arbetsordning ska beskriva de allmänna förutsättningar som är nödvändiga 
för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett korrekt och rättssäkert sätt. 

En upprättad och antagen arbetsordning som efterföljs bidrar till en ökad 
rättssäkerhet för nämnden och dess utskott. Ur ett informationsmässigt 



ÖREBRO Ärendelista  
 

  12 (18) 
 

perspektiv är en beredningsordning värdefull då de allmänna förutsättningarna 
är samlade i ett dokument, vilket underlättar för t.ex. ledamöter som väljs in till 
nämnden och dess utskott i samband med fyllnadsval. 

Arbetsordningen ska ses som ett stöd till både Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens förtroendevalda och till tjänstepersoner inom 
förvaltningen. Arbetsordningen gäller Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
samt dess utskott för aktuell mandatperiod (2023–2026). 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden daterad 2023-05-08 
-Förslag till ”Arbetsordning för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2023-
2026” daterad 2023-05-19 
-Rutin för bokning av gruppmöten inför nämndsammanträden 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

-Ärendet är berett på dagens sammanträde. 

20 Beredning - Revidering av Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning  
Ärendenummer: Gya 349/2023 
Handläggare: Maria Viduss, Nima Poushin (kl.  11:00-11:05) 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sitt första möte 2023-
01-12 § 9 att anta delegationsordning för nämnden. 

Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden vissa beslut genom att 
överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då mer effektiv 
genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta 
skapar också utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och 
ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den 
kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett 
effektivt sätt. 

Det är viktigt att delegationsordningen är uppdaterad för att främja ett effektivt 
arbete inom nämnd och förvaltning. Gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har identifierat ett behov av att revidera 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning utifrån att 
gymnasiesärskolan ändrar benämning till anpassad gymnasieskola. 
Förvaltningen har i samband med detta gjort en översyn av hela 
delegationsordningen. 

I förslag till reviderad delegationsordning har förvaltningen dessa 
ändringsförslag: 
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• Ta bort punkt 2.5 och i stället lägga en anmärkning under 2.4 som lyder 
”Gäller även biträdande rektor”. Numreringen av punkterna efter 2.5 
påverkas av att punkten stryks. Förändringen innebär att ordinarie 
delegat för anställning av biträdande rektor lyfts från rektor till 
Verksamhetschef. 

• Justera benämning från gymnasiesärskola till anpassad gymnasieskola i 
punkterna 3.13, 3.14, 3.15, 5,3 , 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5,5, 6.1, 6.3, 6.4 
och 6.5. 

• Omformulering av texten under ärendetyp i punkt 4.7.1 
• Justera att det står yrkesprogram i stället för högskoleförberedande 

program när det gäller arbetsplatsförlagd praktik då det endast finns 
arbetsplatsförlagd praktik inom yrkesprogram och inte på 
högskoleförberedande program i punkt 4.7.6. 

• Justera till aktuell benämning för introduktionsprogrammen i 
punkterna 5.2.2 och 5.2.5. 

• Omformulering av texten under ärendetyp i punkterna 5.4.1 och 5.5.1 
samt tillägg av nya punkter 5.4.2 och 5.5.2 

• Justera benämningen från särvux till anpassad utbildning för vuxna i 
punkt 7.4 

• Stryk anmärkningen ”Bedömningen ska göras i samråd med 
enhetschef/sakkunnig” i punkt 10.10 b. 

• Justera felaktiga hänvisningar till andra punkter i delegationsordningen i 
punkterna 11.4 och 16. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Revidering av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning daterad 2023-05-08 
Förslag reviderad delegationsordning för Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden daterad 2023-05-08 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

-Ärendet är berett på dagens sammanträde. 

21 Beredning - Tillsättande av Resultatdialog gymnasiet 
och Komvux 
Ärendenummer: Gya 583/2023 
Handläggare: Markus Karlsson (kl. 11:05-11:15) 

Ärendebeskrivning 
Regelbunden dialog i ömsesidiga samtal om skolornas resultat och 
utvecklingsbehov, i syfte att bidra till bättre beslut om prioriteringar och 
utvecklingsinsatser är en central del i huvudmannens kvalitetsarbete. 
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Både gymnasiet och Komvux har tidigare genomfört resultatdialoger där 
nämnd, förvaltning, rektorer och personal från skolorna samlats för att föra 
samtal om skolornas resultat och utvecklingsbehov. Då både gymnasiet och 
Komvux nu tillhör Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår 
förvaltningen att det från och med hösten 2023 sker gemensamma 
resultatdialoger för både gymnasiet och Komvux.          

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, rektorer och personal från 
skolorna. 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 åtta representanter från 
nämnden deltar i resultatdialogen. En representant från varje politiskt parti.  

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse Resultatdialog gymnasiet och Komvux daterad 2023-05-19 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

-Ärendet är berett på dagens sammanträde. 

22 Beredning - Uppdragsdirektiv genomlysning av lokala 
riktlinjer inom Verksamhet försörjning 
Ärendenummer: Gya 575/2023 
Handläggare: Carin Westmark, Carolin Skog (kl. 11:15-11:30) 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ser ett behov av att göra en 
översyn av samtliga antagna lokala riktlinjer samt Örebronormen inom 
försörjningsstödet utifrån att behovet av lokala riktlinjer och variationer kan ha 
förändrats över tid. 
 
 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse Uppdragsdirektiv lokala riktlinjer daterad 2023-05-16 
-Uppdragsdirektiv Översyn av lokala riktlinjer inom ekonomiskt bistånd 
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Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

-Ärendet är berett på dagens sammanträde. 

23 Beredning - Begravningskostnader inom 
dödsbohandläggning inom Verksamhet försörjning 
Ärendenummer: Gya 574/2023 
Handläggare: Carin Westmark, Carolin Skog, Sofia Särnholm (kl. 11:30-11:40) 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har en lokal riktlinje för ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader med högsta godtagbara belopp på 55 procent av aktuellt 
prisbasbelopp och där kostnaderna är fördelade mellan begravning, 33 procent, 
och gravsten, 22 procent. 

En översyn har gjorts och Förvaltningen föreslår att nuvarande riktlinje 
upphör att gälla och i stället följer Socialstyrelsens allmänna råd. I de allmänna 
råden framgår att ekonomiskt bistånd till begravningskostnader i regel inte bör 
vara högre än ett halvt prisbasbelopp. Kostnaderna för begravning respektive 
gravsten är inte reglerad utan kan förfogas utifrån den enskildes behov och 
önskemål – med viss reservation, då kostnaderna ändå bedöms inom rimliga 
ekonomiska ramar för vad som kan anses vara en skälig kostnad. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse riktlinje för begravningskostnader  

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

-Ärendet är berett på dagens sammanträde. 

24 Årsrapport Riksgymnasiet 2022 
Ärendenummer: Gya 433/2023 
Handläggare: Lars Westman (kl. 11:40 -11:50) 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med 10 kap. 1 § gymnasieförordningen och det avtal som staten 
tecknat med Örebro kommun anordnas riksrekryterande gymnasieutbildning 
för ungdomar med dövhet eller 

Syftet med utbildningen är att eleverna ska ges förutsättningar att nå målen för 
utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller studier. 

Årsrapport Riksgymnasiet 2022 presenteras för  nämnden.  
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Beslutsunderlag 
-Årsrapport Riksgymnasiet 2022 
-Bilaga 1 bokslut Riksgymnasiet 2022 
-Bilaga 2 Fem år i sammandrag 2018-2022 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

25 Årsrapport Riksgymnasiesärskolan 2022 
Ärendenummer: Gya 428/2023 
Handläggare: Maria Hjertqvist (kl. 11:50 12:00) 

Ärendebeskrivning 
Enligt avtal mellan staten och Örebro kommun genomför kommunen 
riksrekryterande gymnasiesärskola för döva och hörselskadade elever som är 
beroende av en teckenspråkig miljö och/eller tekniska hjälpmedel. 

Verksamheten finansieras av ett statligt verksamhetsstöd samt interkommunala 
ersättningar. 

Verksamheten ingår i Tullängsgymnasiets organisation och omfattar all 
verksamhet under elevernas fyra gymnasieår såsom utbildning, 
elevhemsboende, resor till och från hemmen vartannat veckoslut och alla 
skollov samt fritidsaktiviteter.  

Undervisningen bygger på teckenspråk, talad svenska samt tekniska 
hjälpmedel. Tydliggörande pedagogik genomsyrar arbetet med eleverna på 
såväl skola som elevhem. Syftet med utbildningen är att eleverna ska ges 
förutsättningar att nå kunskapsmålen för utbildningen och vara väl förberedda 
för framtida arbete/sysselsättning. 

Årsrapport Riksgymnasiesärskolan 2022 presenteras för nämnden.  

Beslutsunderlag 
-Årsrapport Riksgymnasiesärskolan 2022 
-Bilaga 1 Riksgymnasiesärskolan 2022 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

- Rapporten läggs till handlingarna. 

26 Information - Arbetsmarknadsläget 
Ärendenummer: Gya 356/2023 
Handläggare: Erik Ramberg (kl. 12:00 - 12:15) 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet information om arbetsmarknadsläget. 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

-Informationen tas till protokollet. 

27 Aktuell information  
Ärendenummer: Gya 159/2023 
Handläggare: Nima Poushin, Christopher Hedbom Rydaeus (kl. 12:15-12:20) 

Ärendebeskrivning 
Aktuell information från förvaltningsdirektör Nima Poushin och ordförande 
Christopher Hedbom Rydaeus. 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

-Informationen tas till protokollet. 

28 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gya 553/2023 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (kl. 12:20-12:23) 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över inkomna skrivelser till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
-Kommunfullmäktige beslut 2023-04-18 § 133 Årsredovisning Örebro 
kommun 2022 
-Ordförandebeslut och Remissvar till Skolverket avseende förslag till 
förändringar i skolförordningen och gymnasieförordningen samt föreskrifter 
och allmänna råd om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder, Gn 
1333/2023 
-Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott beslut 2023-04-17 § 7 Reseriktlinjer för 
Örebro kommun inklusive Följebrev remiss och remissverion 
-Skolverket beslut om återbetalning av statsbidrag för lärlingsvux 
kombinationsutbildningar för 2022  
-Skolverket beslut om återbetalning av statsbidrag för lärlingsvux för 2022 
-Skolverket beslut om återbetalning av statsbidrag för yrkesvux 
kombinationsutbildningar för 2022 
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-Skolverket beslut om återbetalning av statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning - Yrkesförare för 2022 
-Skolverket beslut om återbetalning av statsbidrag för yrkesvux för 2022 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

29 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Gya 552/2023 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus (kl. 12:23-12:25) 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen anmäler beslut som under tiden 1 
april 2023 till 30 april 2023 som fattats med stöd av delegation från Gymnasie- 
och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut som fattats under tiden 1 april 2023 till 
30 april 2023 som fattats med stöd av delegation från Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 
-Delegationslista Gya april 2023 
-Delegationsbeslut Målgruppstillhörighet i gymnasiesärskolan/anpassade 
gymnasieskolan fattade under april 2023 
-Delegationsbeslut Reseersättning fattade under april 2023 
-Delegationsbeslut Skolskjuts fattade under april 2023 
-Delegationsbeslut Försörjningsstöd fattade under april 2023 
-Protokoll Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens utskott för 
försörjningsstöd 2023-04-27 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

30 Övriga frågor 
Handläggare: (kl. 12:25-12:30) 
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