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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
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Christopher Hedbom Rydaeus (M) 
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Markus Allard (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Karl-Bertil Persson (S) Ersätter Antti Ahtiainen (S) 
Ingegerd Flock Andersson (M) Ersätter Magnus Stålberg (M) 
Krister Rickardsson (SD) Ersätter Christer Johansson (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Lars Norling (S) 
Yvette Hendeberg Strand (M) 
Andreas Strömberg (KD) 
Mats Dalsbro (V) 
 
Övriga 
Maria Viduss Nämndsekreterare 
Nima Poushin Förvaltningsdirektör 
Stefan Ask Biträdande förvaltningsdirektör 
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§ 1 Kallelse och föredragningslista  

§ 2 Protokollsjusterare  
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus 

Ärendebeskrivning 
Utse protokollsjusterare. 

Beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

-Att jämte ordförande utse Susanne Lindholm (KD) att justera protokollet. 

§ 3 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

§ 4 Anmälan av jäv  
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv.  

§ 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 

Beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns 

§ 6 Beslut - Öppna sammanträden mandatperioden 2023-
2026 
Ärendenummer: Gya 1/2023 
Handläggare: Maria Viduss 
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Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden behöver besluta huruvida dess 
nämndsammanträden ska vara öppna eller stängda för allmänheten under 
mandatperioden 2023-2026. 

Huvudprincipen i kommunallagen är att Kommunstyrelsens och nämndernas 
sammanträden ska hållas bakom stängda dörrar. Nämnderna får dock besluta 
om att dess sammanträden ska vara offentliga, om Kommunfullmäktige 
medgett det. I Örebro kommun har Kommunfullmäktige medgett att 
nämnderna får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. I ärenden 
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter hos 
nämnden som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 
gäller dock inte offentlighet. 

Merparten av Örebro kommuns nämnder har beslutat att 
nämndsammanträdena ska vara öppna och tillgängliga för allmänheten. 
Förvaltningen rekommendation är att följa praxis genom att Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens nämndsammanträden under mandatperioden 2023-
2026 ska vara öppna med undantag av sekretessärenden som ska hållas bakom 
lyckta dörrar i anslutning till nämndens inledning eller avslutning av 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Öppna sammanträden mandatperioden 2023-2026 daterad 
2022-12-16 

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

 - Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden ska under 
mandatperioden 2023-2026 vara öppna för allmänheten med undantag av 
eventuella sekretessärenden som ska hållas bakom lyckta dörrar i anslutning till 
nämndens inledning eller avslutning av sammanträdet. 

Beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

 - Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden ska under 
mandatperioden 2023-2026 vara öppna för allmänheten med undantag av 
eventuella sekretessärenden som ska hållas bakom lyckta dörrar i anslutning till 
nämndens inledning eller avslutning av sammanträdet. 

§ 7 Beslut - Sammanträdestider år 2023  
Ärendenummer: Gya 14/2023 
Handläggare: Maria Viduss 
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Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att rekommendera nämnderna att under år 2023 
förlägga sina sammanträden till veckorna 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 
34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 49 och 50.  Nämnderna rekommenderas 
att under år 2023 undvika att förlägga mötestider som kolliderar med 
Kommunstyrelsens eller Kommunfullmäktiges sammanträden samt undvika att 
förlägga mötestider på onsdagar. 

Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesschema för Gymnasie- 
och arbetsmarknadsnämnden år 2023. I förslaget har hänsyn tagits för 
förvaltningens årsprocess gällande exempelvis ekonomiärenden som 
delårsrapporter och årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sammanträdesschema för Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden daterad 2022-12-16 

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

 - Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden för 2023 förläggs 
till dessa dagar 

Torsdag 26 januari klockan 13.30-cirka 17.00 
Torsdag 16 februari klockan 9.00- cirka 12.30 
Tisdag 21 mars klockan 9.00-cirka 12.30 
Tisdag 25 april klockan 9.00- cirka 12.30 
Måndag 29 maj klockan 9.00- cirka 12.30 
Måndag 19 juni klockan 13.30-cirka 17.00 
Måndag 25 september klockan 13.30- cirka 17.00 
Måndag 23 oktober klockan 13.30-cirka 17.00 
Måndag 20 november klockan 13.30- cirka17.00 
Måndag 11 december klockan 13.30-cirka 17.00 

Beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

 - Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden för 2023 förläggs 
till dessa dagar 

Torsdag 26 januari klockan 13.30-cirka 17.00 
Torsdag 16 februari klockan 9.00- cirka 12.30 
Tisdag 21 mars klockan 9.00-cirka 12.30 
Tisdag 25 april klockan 9.00- cirka 12.30 
Måndag 29 maj klockan 9.00- cirka 12.30 
Måndag 19 juni klockan 13.30-cirka 17.00 
Måndag 25 september klockan 13.30- cirka 17.00 
Måndag 23 oktober klockan 13.30-cirka 17.00 
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Måndag 20 november klockan 13.30- cirka17.00 
Måndag 11 december klockan 13.30-cirka 17.00 

§ 8 Beslut - Attestförteckning 2023 
Ärendenummer: Gya 2/2023 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ansvarar för att 
årligen fastställa en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter, som ska 
finnas tillgänglig i diariesystemet. 

Syftet med attestreglementet är att säkerställa en rättvisande redovisning, 
motverka oegentligheter samt skapa förutsättningar för en god intern kontroll. 
Huvudregeln är att ingen enskild person själv får hantera en transaktion i alla 
led, utan det ska vara minst två personer, så kallade fyra-ögons-principen som 
ska gälla. 

I kommunen förekommer två olika typer av attester som innebär olika 
kontroller och ansvar. Dessa är granskningsattest och beslutsattest. 

Granskningsattest innebär kontroll av att leverans eller prestation har skett till 
kommunens verksamhet och stämmer med avtalade villkor. Kontroll av 
bokföringsunderlag så att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och 
god redovisningssed. 

Beslutsattest är den viktigaste attesten och innebär kontroll mot beslut, 
kontering och finansiering. Beslutsattestanten intygar att granskningsattest har 
utförts av behörig attestant och har det övergripande ansvaret för den 
ekonomiska transaktionen. 

Nämnden har rätt att delegera till förvaltningschef eller motsvarande att under 
löpande år utse beslutsattestanter och ersättare för denne inom sitt 
budgetansvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Attestförteckning för Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter 2023 daterad 2023-01-02 
Attestförteckning för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter 
2023 

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

-Attestanter fastställs enligt förteckning. 

Beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar:  

-Attestanter fastställs enligt förteckning. 
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§ 9 Beslut - Delegationsordning för Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden  
Ärendenummer: Gya 3/2023 
Handläggare: Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
En delegationsordning är de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera 
sin beslutanderätt. 

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 poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med 
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar 
och det är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som 
fattas av någon annan genom delegation. 

I och med att en ny nämndorganisation träder i kraft behöver 
Kommunstyrelsen besluta att fördela fonder och stiftelsemedel till de nya 
nämnderna. Fonder och stiftelsemedel som varit fördelade till 
Gymnasienämnden, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt en 
av fonderna från Programnämnd barn och utbildning behöver fördelas till 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens delegation gällande fonder och stiftelsemedel börjar 
gälla när Kommunstyrelsen fattat erforderliga beslut om att fördela ansvaret 
för fonder och stiftelsemedel till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
inklusive bilaga 1 
Tjänsteskrivelse Förslag till delegationsordning för Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden daterad 2023-01-02 

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

1. Anta förslag till delegationsordning för Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden inklusive bilaga 1. 

2. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegationsordning för 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska anmäls skriftligt till 
nämnden. 

3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning ska 
aktualiseras minst en gång per år för att säkerställa dess riktighet. 
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Beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar:  

1. Anta förslag till delegationsordning för Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden inklusive bilaga 1. 

2. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegationsordning för 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska anmäls skriftligt till 
nämnden. 

3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning ska 
aktualiseras minst en gång per år för att säkerställa dess riktighet. 

§ 10 Beslut - Tillsättande av Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens utskott för försörjningsstöd  
Ärendenummer: Gya 4/2023 
Handläggare: Maria Viduss 

Ärendebeskrivning 
I ”Nämndreglementen för Örebro kommun mandatperioden 2023-2026” står 
att nämnden får utse de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter som 
åvilar nämnden. Vidare står det att utskottet sammanträder på dag och tid som 
varje utskott bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser 
att det behövs. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid utskottets 
sammanträden. Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-25 § 178 om 
inträdandeordning för ersättare i utskott. Ordningen gäller utskottets 
mandatperiod.   

Alla ärende som rör ekonomiskt bistånd hanteras i utskottet enligt gällande 
delegationsordning. Utskottet har beslutanderätt i de ärenden som inte är av 
principiell beskaffenhet eller av annan större vikt. De stickprov som ska 
redovisas från anmälda delegationsbeslut föredras vid utskottets 
sammanträden. 

Förvaltningen föreslår att ett utskott gällande försörjningsstöd tillsätts för att 
fullgöra de uppgifter som delegerats Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens 
utskott försörjningsstöd i delegationsordningen. Förvaltningen föreslår att 
utskottet ska bestå av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse tillsättande av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens 
utskott för försörjningsstöd daterad 2022-12-20 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarkandsförvaltningens förslag till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden: 
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 - Ett utskott gällande försörjningsstöd tillsätts bestående av fem ledamöter 
och tre ersättare 

Beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

 - Ett utskott gällande försörjningsstöd tillsätts bestående av fem ledamöter 
och tre ersättare 

§ 11 Beslut - Val till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens utskott för försörjningsstöd  
Ärendenummer: Gya 5/2023 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska utse fem ordinarie ledamöter och 
tre ersättare till utskottet. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer 
bland utskottets ledamöter en ordförande och vice ordförande för utskottet. 

Beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

1. Att utse Marie Brorson (S), Madeleine Ljungström (M), Zezo Alnaji (S), 
Peter Johansson (C), Susanne Lindholm (KD) till ledamöter och Antti 
Ahtiainen (S), Magnus Stålberg (M), Christer Johansson (SD) till ersättare i 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens utskott för försörjningsstöd 
mandatperioden 2023-2026 

2. Att utse Marie Brorson (S) till ordförande och Madeleine Ljungström (M) till 
vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens utskott för 
försörjningsstöd mandatperioden 2023-2026 

§ 12 Beslut - Tillsättande av Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens utskott för 
avstängningsärenden  
Ärendenummer: Gya 6/2023 
Handläggare: Maria Viduss 

Ärendebeskrivning 
I ”Nämndreglementen för Örebro kommun mandatperioden 2023-2026” står 
att nämnden får utse de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter som 
åvilar nämnden. Vidare står det att utskottet sammanträder på dag och tid som 
varje utskott bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser 
att det behövs. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid utskottets 
sammanträden. Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-25 § 178 om 
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inträdandeordning för ersättare i utskott. Ordningen gäller utskottets 
mandatperiod. 

Enligt Skollagen, 2010:800, 5 kap. 17-20§§ har rektor eller huvudmannen rätt 
att fatta beslut om hel eller delvis avstängning i upp till två veckor per 
kalenderhalvår. Huvudmannen har dock befogenhet att förlänga 
avstängningsperioden i upp till tre terminer utöver innevarande termin. 
Huvudmannen får dock förlänga avstängningen om syftet med en kortare 
avstängningsperiod inte har uppnåtts, eller om det av någon annan anledning 
bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens uppträdande. Vid inrättande 
av ett utskott i nämnden skulle endast utskottet behöva sammanträda vid dessa 
tillfällen. 

Förvaltningen föreslår att ett utskott gällande avstängningsärenden tillsätts för 
att fullgöra de uppgifter som delegerats Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens utskott för avstängningsärenden i 
delegationsordningen. Förvaltningen föreslår att utskottet ska bestå av fem 
ordinarie ledamöter och tre ersättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse tillsättande av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens 
utskott för avstängningsärenden daterad 2022-12-20 

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

 -Ett utskott gällande avstängningsärenden tillsätts bestående av fem ledamöter 
och tre ersättare 

Beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

 -Ett utskott gällande avstängningsärenden tillsätts bestående av fem ledamöter 
och tre ersättare 

§ 13 Beslut - Val till Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens utskott för 
avstängningsärenden  
Ärendenummer: Gya 7/2023 
Handläggare: Christopher Hedbom Rydaeus 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska utse fem ordinarie ledamöter och 
tre ersättare till utskottet. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer 
bland utskottets ledamöter en ordförande och vice ordförande för utskottet. 

Beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 
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1. Att utse Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), Kent Vallén (S), Eva 
Chrapkowska (S), Ingegerd Flock-Andersson (M), Jan Murman (SD) till 
ledamöter och Inger Westerberg (S), Magnus Stålberg (M), Gunilla Werme 
(L) till ersättare i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens utskott för 
avstängningsärenden mandatperioden 2023-2026 

2. Att utse Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) till ordförande och Kent 
Vallén (S) till vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens 
utskott för avstängningsärenden mandatperioden 2023-2026 

§ 14 Beslut - Utse dataskyddsombud  
Ärendenummer: Gya 8/2023 
Handläggare: Maria Viduss 

Ärendebeskrivning 
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft och ersatte 
därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd är fortsatt 
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 

Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig 
utnämna ett dataskyddsombud. Bestämmelserna om dataskyddsombud 
återfinns i artiklarna 37–39 dataskyddsförordningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Utse dataskyddsombud för Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden daterad 2022-12-16 

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

 - Amanda Skär utses till dataskyddsombud. 

Beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 

 - Amanda Skär utses till dataskyddsombud.
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