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§ 126 Dnr 2021-00235 
Lokalbehov 2023-2027 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad godkänner Lokalbehov 2023-2027 
med tillägget att följande skrivning görs i Lokalbehov 2023-2027: 
 
En fråga som formellt inte hör hemma i lokalbehoven för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, men ändå förtjänar att nämnas är att situationen med stor brist på 
bostäder påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Då ”tak över huvud”-
lösningar, TAK, i kommunen belastar det ekonomiska biståndet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet. Varje år beslutar nämnderna 
om bedömt lokalbehov för de kommande fem åren. Dessa behov sammanställs i en 
lokalplan som utgör del av kommunens flerårsbudget. Lokalbehovens omsätts i olika 
lösningsalternativ som utgår från kommunens lokalpolicy. 
Som underlag till lokalbehoven har behovsbeskrivningar från gymnasieskolan och 
Kompetenscentrum samlats in och sammanställts.  
Sammanfattningsvis är bedömningen att nuvarande lokaler täcker lokalbehoven på 
gymnasiet och i Kompetenscentrums verksamheter men ett mer flexibelt 
lokalanvändande kommer krävas framåt.  
 

Beslutsunderlag 
Gymnasium och Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-19 
Lokalbehov 2023-2027, Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad, 2021-10-19 
Behovsbeskrivning Kompetenscentrum, 2021-09-10 
Behovsbeskrivning, Fordon-och transportprogrammet, 2021-09-08 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elin Hysén (L) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med tillägg att följande 
skrivning görs i Lokalbehov 2023-2027:  
En fråga som formellt inte hör hemma i lokalbehoven för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, men ändå förtjänar att nämnas är att situationen med stor brist på 
bostäder påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Då ”tak över huvud”-
lösningar, TAK, i kommunen belastar det ekonomiska biståndet.  
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Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Ordföranden prövar därefter Elin Hyséns (L) tilläggsyrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 
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