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 Skolnämnden 

MISSIV 

Begäran om utredning av organisationsförutsättningar för 
vuxenutbildning 

INLEDNING 
Enligt skollagen 20 kap. 10 § samt 21 kap. 10 § ska hemkommunen verka aktivt för 

att nå ut till dem i kommunen som har rätt till kommunal vuxenutbildning på 

grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå, och för 

att motivera dem att delta i sådan utbildning.  

Ärendet 

Skolinspektionen har i sitt inspektionsbeslut 2015-08-25 (Beslut för 

vuxenutbildning, avseende Sala kommun såsom huvudman) framfört omfattande 

kritik mot Sala kommun, bland annat eftersom Sala kommun inte aktivt verkar för 

att nå ut till dem som har rätt till vuxenutbildning på grundläggande nivå.  

Övriga bakgrundsfakta/Tjänstemännens yttrande 

Den nuvarande organisationen för vuxenutbildning levererar utbildning, men till 

uppdraget hör också uppsökande verksamhet.  Kommunen har härvid inte levt upp 

till lagens krav. Kommunens ambitioner och behov behöver analyseras och 

uttryckas i ett uppdrag. Här saknas idag helhetsgrepp för dessa frågor, som behöver 

enhetsöverskridande analys och strategi. Detta uppdrag berör inte bara 

Skolnämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen, 

enheten för försörjningsstöd och sannolikt även integrationsenheten behöver 

samarbeta och koordineras för att leva upp till skolförfattningarnas krav och Sala 

kommuns behov. 

Här finns olika möjligheter. Man kan förändra nämndernas områden eller man kan 

låta de enheter som jobbar med dessa frågor fortsätta inom befintlig nämndstruktur 

men man tillskapar en central styrfunktion. Det är denna organisationsfråga som 

behöver utredas. 

År 2008-2012 utgjorde arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten och 

vuxenutbildningen EVL (enheten för vuxnas lärande) som ingick i Utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen.  

Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna av utredningen kan inte anges förrän utredningen 

är gjord. Eftersom arbetet idag inte uppfyller lagar och förordningar kommer 

troligtvis medel behöva tillskjutas till den utökade verksamheten. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att hos Kommunfullmäktige begära utredning av organisationsförutsättningar för 

vuxenutbildning med hänvisning till ärendets missiv. 
 


