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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 

KF:s 
HANDLING 
NR 57 2020 

Dnr 2020/1578 --b 

Utökning av skolnämndens ansvarsområde, namnändring av 
densamma samt reglemente för Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
INLEDNING 
Som ett resultat av organisatoriska förändringar har kommunstyrelsens förvaltning 
kommit fram till att en mer effektiv och logisk hantering av arbetsmarknads/ 
integrationsfrågor samt vuxenutbildning bör ligga under nuvarande skolnämndens 
ansvarsområden. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/189/1, missiv från kommunjurist 
Reviderad Bilaga KS 2020/189/1, missiv från kommunjurist 
Bilaga KS 2020 /189 /2, Reglemente för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Reviderad Bilaga KS 2020/189/2, Reglemente för Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att ändra namn på nuvarande skolnämnd till Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
att utöka utbildnings- och arbetsmarmarknadsnämndens ansvarsområde till att 
inbegripa arbetsmarknads/integrationsfrågor samt vuxenutbildning. 
att överföra ansvar för kulturskolan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
till kultur- och fritidsnämnden samt 
att anta reviderat nämndspecifikt reglemente för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i enlighet med reviderad Bilaga KS 2020/189/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ändra namn på nuvarande skolnämnd till Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
att utöka utbildnings- och arbetsmarmarknadsnämndens ansvarsområde till att 
inbegripa arbetsmarknads/integrationsfrågor samt vuxenutbildning. 
att överföra ansvar för kulturskolan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
till kultur- och fritidsnämnden samt 
att anta reviderat nämndspecifikt reglemente för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i enlighet med reviderad Bilaga KS 2020 /189 /2. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbes tyrkande 
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MISSIV 

Ändring av skolnämndens ansvarsområde samt namnändring av 
densamma 

För en mer effektiv samt logisk hantering av arb etsmarknads/integrationsfrågor samt 
vuxenutbildning bör ansvar för dessa frågor ligga under nuvarande skolnämndens 
ansvarsområde. 

Nödvändiga organisatoriska förändringar måste även ske för att tillmötesgå 
kommunfullmäktiges beslutade budget, 105 § Protokoll kommunfullmäktige 
sammanträde 2020-10-26, avseende överflyttning av ansvar för kulturskolan. Bakgrunden 
till överflyttning av ansvar för kulturskolan ligger främst i att kulturskolan inte ska behöva 
ställas mot skolans lagstadgade verksamhet, men också för att enklare kunna möta upp 
det aktiva föreningslivet kring kulturskolans verksamhetsområde. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att hemställa kommunfullmäktige 

att ändra namn på nuvarande skolnämnd till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd, 

att utöka utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde till att inbegripa 

arbetsmarknads/integrationsfrågor samt vuxenutbildning, 

att överföra ansvar för kulturskolan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till 

kultur- och fritidsnämnden och 

att anta reviderat nämndspecifikt reglemente för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

SALA KOMMUN Armin e Kanakanian 

Kommu njurist 

Kommunchefens stab 
armine.kanakan ian@sa la.se 
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Bilaga Reviderat reglemente utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (skolnämnden) 

REGLEMENTE 

för 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och ärenden som 
avser skolväsendet enligt skollagen (2010:800), gällande skolförfattningar och förordningar, 
förutom de uppgifter och ärenden som kommunstyrelsen svarar för. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden är vårdgivare för elevhälsan. Nämnden är även ansvarig nämnd för 
arbetsmarknadsrelaterade frågor. 

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde ligger: 

o förskola, pedagogisk omsorg samt fri tidshem, 

o utbildningen inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar: 

• förskoleklass 

• grundskola 

• gymnasieskola 

• grundsärskola och gymnasiesärskola med fritidsklubb 

o kommunal vuxenutbildning 

o introduktionsverksamhet för nyanlända 

o att agera som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:4 75) 

o strategiska och operativa kommunala arbetsmarknadsfrågor 

o det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Övrigt 

Nämnden är ansvarig för utdelning av donationsfonder inom nämndens 

verksamhetsområde. 

SALA KOMMUN 

S/.\l_ft, KOMMUN 
Kornn,,rnstyrelsens förvaltning 
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Armine Kanakanian 

Kommunjurist 

Kommunchefens stab 
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REGLEMENTE 

för 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och 
ärenden som avser skolväsendet enligt skollagen (2010:800), gällande 
skolförfattningar och förordningar, förutom de uppgifter och ärenden som 
kommunstyrelsen svarar för. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är 
vårdgivare för elevhälsan. Nämnden är även ansvarig nämnd för 
arbetsmarknadsrelaterade frågor. 

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde ligger: 

o förskola, pedagogisk omsorg samt fri tidshem, 

o utbildningen inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar: 

• förskoleklass 

• grundskola 

• gymnasieskola 

• grundsärskola och gymnasiesärskola med fritidsklubb 

o kulturskola 

o kommunal vuxenutbildning 

o introduktionsverksamhet för nyanlända 

o att agera som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:4 75) 

o strategiska och operativa kommunala arbetsmarknadsfrågor 

o det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Övrigt 

Nämnden är ansvarig för utdelning av donationsfonder inom nämndens 

verksamhetsområde. 
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Dnr 2020/1578 - 3 

Utökning av skolnämndens ansvarsområde, namnändring av 
densamma samt reglemente för Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
INLEDNING 
Som ett resultat av organisatoriska förändringar har kommunstyrelsens förvaltning 
kommit fram till att en mer effektiv och logiska hantering av arbetsmarknads/ 
integrationsfrågor samt vuxenutbildning bör ligga under nuvarande skolnämndens 
ansvarsområden. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/189/1, missiv från kommunjurist 
Bilaga KS 2020 /189 /2, Reglemente för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde den 16 
december 2020 med syfte att förtydliga ansvarsområden i förslaget till Reglemente 
för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Glenn Andersson (S) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska återremitteras. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde den 16 
december 2020 med syfte att förtydliga ansvarsområden i förslaget till Reglemente 
för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Utdrag 
kommunjurist 
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MISSIV 

Utökning av skolnämndens ansvarsområde samt namnändring av 
densamma 

Som resultat av organisatoriska förändringar har kommunstyrelseförvaltningen kommit 
fram till att en mer effektiv samt logisk hantering av arbetsmarknads/ integrationsfrågor 
samt vuxenutbildning bör ligga under nuvarande skolnämndens ansvarsområde. Samråd 
har skett med kontor för barn och utbildning. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige 
att ändra namn på nuvarande skolnämnd till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd och 

att anta reglemente för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

SALA KOMMUN Armine Kanakanian 
Kommunjurist 

Kommunchefens stab 
armine.kanakanian@sala.se 


