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Yrkande angående – Reviderat reglemente för 
Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning samt socialnämnderna återkomma med en rapport senast i juli 2023 
på det reella utfallet i form av antalet deltagare och antalet beslut på föreliggande 
ändring i reglementet tillsammans med jämförande statistik från tidigare reglemente. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma senast i juli 2023 med eventuella 
förslag på justeringar i syfte att säkerställa såväl likvärdighet i staden såsom att fler 
personer får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering. Säkerställandet att personer 
med komplexa behov får dessa tillgodosedda inom ramen för reglementes ändringen 
skall beaktas inom ramen för eventuella justeringar. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning samt socialnämnderna återkomma med en rapport senast i juli 2023 
på hur lång den genomsnittliga tiden i försörjningsstödet har varit innan beslut om 
deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering fattas. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning samt socialnämnderna återkomma med en rapport senast i juli 2023 
som beskriver om det finns ärenden som avslutats i nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning men där de aktuella personerna inte blivit självförsörjande och haft 
fortsatt behov av försörjningsstöd.  

5. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och socialnämnderna får i uppdrag 
att säkerställa att adekvat beslutsstöd och arbetssätt etableras.  

6. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.  

Yrkandet 
Det är viktigt att säkerställa att nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings (NAV) 
nya ansvar för att verkställa socialnämndernas samtliga beslut enligt 4 kap. 4 § 
socialtjänstlagen (SoL) ger en likvärdig tillgång till arbetsrehabilitering samt bidrar till 
fler personer i självförsörjning. Det är även viktigt att NAV och socialnämnderna har en 
fortsatt god samverkan samt att det är den enskildes behov som styr insatserna på dess 
väg mot självförsörjning. Staden behöver kunna fånga upp de personer som genomgått en 
arbetslivsinriktad rehabilitering men som fortsatt har ett behov av stöd och insatser. Det 
är även värdefullt att få information om hur länge personer i behov av arbetslivsinriktad 
rehabilitering i genomsnitt har försörjningsstöd innan beslut om arbetslivsinriktad insats 
tas, för att på så sätt kunna upptäcka och motverka eventuella hinder för att detta skall 
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kunna ske mer skyndsamt. Med anledning av breddningen av verkställandet av 4 kap. 4§ 
SoL får stadsledningskontoret i uppdrag att följa upp beslutet samt föreslå eventuella 
justeringar i samband med uppföljningen. I uppföljningen skall det ingå att se till 
personer med komplexa behov i syfte att säkerställa att dessa personer får sina behov 
tillgodosedda. För att säkerställa en likvärdig tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering 
ska NAV och socialnämnderna etablera adekvata beslutsstöd och arbetssätt.  
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Yttrande angående – Reviderat reglemente för Göteborgs 
Stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Yttrandet 
Medskick för stadens fortsatta arbete inom arbetsmarknad och vuxenutbildning. 
Vi Sverigedemokrater ser med tydlighet vikten av att individer ska komma i 
arbete och bli självförsörjande. Kommunen har lagstiftat ansvar och individen har 
ett personligt ansvar att delta och uppnå uppsatta mål. Kommunal 
vuxenutbildning omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, som 
har sina motsvarigheter i grund- respektive gymnasieskolan, samt utbildning i 
svenska för invandrare, SFI.  

Fungerande och effektiv SFI är en viktig del för integration. Starkare kravställning 
gällande den enskildes identitet, närvaro och studieresultat behöver 
implementeras i verksamheterna. Avsikten är att ge möjlighet att utforma 
kurspaket där i första hand yrkeskurser kombineras med svenska för invandrare 
och/eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt grundläggande 
kurser. Förutsättningarna för samverkan med näringsliv och myndigheter i syfte 
att utveckla kvaliteten i undervisningen och skapa möjligheter till designade 
strukturer för den enskildes möjligheter till egen försörjning eller vidare studier 
understryks.  

Nedan några exempel: 

Antagning, information till elever  
Utbildningsanordnaren ansvarar för att de elever som har antagits får kallelse till 
kurs. Utbildningsanordnaren ska också ansvara för att eleven får information om 
utbildningen samt att varje elev erbjuds en tillräcklig introduktion till studierna. 
Utbildningsanordnaren ansvarar för att lärarna informerar elever om deras 
kunskapsutveckling och vilka åtgärder, med anledning av elevens 
kunskapsutveckling, som ska genomföras.  

Studie- och yrkesvägledning  
Eleven ska under utbildningstiden ha tillgång till studie- och yrkesvägledning hos 
utbildningsanordnaren. Den som ger studie- och yrkesvägledning ska ha studie- 
och yrkesvägledarexamen och vara väl förtrogen med den kommunala 
vuxenutbildningens uppdrag.  

APL  
Sammanhållna yrkesutbildningar ska innehålla minst 15 procent 
arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Utbildningsanordnaren ansvarar för att alla 
mottagna elever får en APL-plats. 
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Prov och betyg  
Utbildningsanordnaren ska säkerställa att den person som skriver provet är 
samma person som är inskriven på kursen. I de kurser där nationella prov finns 
framtagna ska utbildningsanordnaren se till att varje elev deltar i dessa prov, 
samt att varje elev får återkoppling gällande sina resultat. Utbildningsanordnaren 
ansvarar för att genomförda prov bevaras och överlämnas till kommunen i 
enlighet med kommunens anvisningar. Kommunen svarar, i samarbete med 
utbildningsanordnaren, för eventuella nivåtester som ska genomföras som 
underlag för studieplanen. Utbildningsanordnaren ska utfärda intyg om eleven 
eller kommunen efterfrågar det. Anordnaren ska senast 14 dagar efter kursslut 
rapportera in betyget i kommunens administrativa system. Underskriven 
betygskatalog ska vara kommunen tillhanda senast 14 dagar efter avslutad kurs. 
Samtliga betygsdokument utfärdas av kommunen.  

Särskilt stöd  
Elever ska vid behov ha tillgång till specialpedagogisk kompetens hos 
utbildningsanordnaren. För elever där utbildningsanordnarens extra stöd inte är 
tillräckliga ska samråd ske med kommunen om hur dessa elevers behov kan 
tillgodoses. Anordnaren ska ge förslag på åtgärder.  

Ej påbörjad kurs  
Utbildningsanordnaren ska senast åtta dagar från kursstart rapportera de elever 
som inte påbörjat kurs i kommunens administrativa system.  

Förändring i elevens status  
Utbildningsanordnaren ska följa upp och säkerställa att eleven deltar i 
undervisningen och är aktiv. Alla förändringar i elevens status ska omgående 
rapporteras i kommunens administrativa system.  

Avbrott  
När en elev, som påbörjat studier hos utbildningsanordnaren, har varit 
frånvarande under 21 dagar ska anordnaren omgående registrera avbrott i 
kommunens administrativa system. Avbrottsdatum ska vara den sista dag eleven 
varit aktiv eller närvarande.  

Prövning  
Prövning sker i enlighet med kommunens anvisningar. Utbildningsanordnaren 
ska erbjuda prövning i samtliga kurser i sitt utbud. Prövning ska ske enligt 
utbildningsanordnarens upprättade prövningsrutiner. 

F-komplettering  
Utbildningsanordnaren ska erbjuda möjlighet till F-komplettering inom 14 dagar 
efter kursslut till de elever som har fått betyget F i kursen.  

Validering  
Utbildningsanordnaren ska arbeta utifrån ett validerande förhållningssätt och 
genomföra validering enligt nationella riktlinjer och styrdokument. Anordnaren 
ska erbjuda flexibla lösningar för de elever som kan validera sina kunskaper. Den 
individuella studieplanen ska användas som ett redskap för att planera elevens 
studiegång på bästa sätt. Validering av elevers kunskaper kan endast göras för 
de elever som är antagna och studerar hos aktuell utbildningsanordnare. 
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Undervisningen ska utföras av lärare enligt kraven i gällande styrdokument. 
Lärare som ska genomföra undervisning och eventuell validering inom 
yrkesinriktade kurser ska ha god branschkännedom. I första hand ska lärare vara 
legitimerad och behörig i relevant ämne. Eventuell obehörig lärare ska ha 
kompetensutveckling. 

Anordnaren ska inom ramen för sin auktorisation ha metoder för att bedöma en 
enskild elevs förkunskaper, för att placera eleven i rätt studieväg och rätt kurs 
inom SFI, respektive delkurs inom grundläggande vuxenutbildning. 

Verksamheten ska kunna vara tillgänglig hela året dagtid och/eller kvällstid, med 
uppehåll för bl.a. jul och nyår och i övrigt följa kommunens anvisningar avseende 
detta område. På grundläggande nivå och till SFI ska elever antas kontinuerligt. 
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Återremissyrkande angående – Reviderat 
reglemente för Göteborgs Stads  
nämnd för arbetsmarknad och  
vuxenutbildning 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret som får i uppdrag att revidera förslag 
till beslut i enlighet med socialnämndernas remissvar om att nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning bör ha ansvar för visst utförande av 
biståndsbedömda insatser, men utan förenklad ansvarsfördelning utifrån lagrum.  

Yrkandet 
Vi anser inte att utredningen kring arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist i 
tillräckligt hög grad har omhändertagit synpunkterna från de fyra socialnämnderna. 
Kompetenshöjande verksamhet kan vara ett brett begrepp och omfatta flertalet insatser 
som även individer med komplexa behov kan ha. Det är viktigt att det förslag som 
lämnas på ansvarsfördelning svarar upp mot den komplexitet som ryms inom arbetet med 
individuella behov, arbetsrehabilitering och självförsörjning. Socialnämndernas 
bedömning är att utredningen behöver revideras och fördjupas kring hur stadens samlade 
resurser möter målgruppens behov för att nå självförsörjning samt tydliggöra och 
förenkla ansvarsfördelningen för att minimera gränssnittsproblematik.  

Samtliga fyra socialnämnder har i sina remissvar föreslagit att det är resurseffektivt och 
ökar förutsättningarna för likvärdighet att en nämnd (NAV) har ansvar för visst utförande 
av biståndsbedömda insatser. Socialnämnderna föreslår också att Nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) i ett justerat reglemente ges ett utökat 
uppdrag att möta klienter i behov av arbetsmarknads-, arbetsrehabiliterings-och 
sysselsättningsskapande insatser som speglar den aktuella försörjningsstödsutvecklingen 
och att detta utförs på uppdrag av socialtjänstens beslut i förekommande ärenden.  

Samtliga fyra socialnämnder har i fullständig politisk enighet uttryckt att en förenklad 
ansvarsfördelning utifrån lagrum inte är lämplig att skriva in i reglementet för NAV eller 
socialnämnderna. I den utredning som presenterats för NAV i mars 2022 framgår också 
att den föreslagna ändringen i reglementet är begränsande för det pågående och 
kommande utvecklingsarbetet. Utredaren framhåller också att NAV har förståelse för att 
den föreslagna reglementesändringen är olycklig utifrån socialtjänstens perspektiv, och 
stödjer en alternativ skrivning.  
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Vi anser därför att ärendet bör återremitteras och att stadsledningskontoret ska återkomma 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med förslag till beslut som utgår från 
socialnämndernas remissvar samt den utredning som genomförts inom NAV, som även 
visar att nämnden stödjer socialnämndernas bedömning.  
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Reviderat reglemente för Göteborgs Stads 
nämnd för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Reviderat reglemente för Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
antas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-25 § 26 att nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning från och med 1 juli 2022 ska ansvara för att verkställa socialnämnderna 
Nordosts, Centrums, Sydvästs och Hisingens samtliga beslut om insatser enligt 4 kap. 4 § 
socialtjänstlagen.  

Kommunfullmäktige beslutade samtidig att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån 
beslutad förändring revidera reglementet för nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning.  

I föreliggande ärende lämnas förslag till beslut om komplettering av kapitel 2 i nämnden 
för arbetsmarknad och vuxenutbildnings reglemente utifrån kommunfullmäktiges beslut, 
samt en redaktionell förändring av paragrafernas ordningsföljd. 

Det reviderade reglementet föreslås gälla från och med 1 juli 2022. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Värderingen utifrån rubricerade dimensioner har stadsledningskontoret tidigare redovisat 
i de olika beslutsunderlag som överlämnats till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige inför ställningstagandet gällande ärende om arbetsrehabiliteringens 
organisatoriska hemvist. 

Frågan om reglementet som hanteras i detta ärende innebär en effektuering av redan fattat 
beslut och bedöms inte medföra ytterligare aspekter utifrån dessa dimensioner. 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokolssutdrag 2021-11-25 § 26  
2. Nuvarande reglemente 
3. Förslag till reviderat reglemente 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-02-18 
Diarienummer 1457/21 
 

Handläggare  
Nicklas Faritzson 
Telefon: 031-368 05 35 
E-post: nicklas.faritzson@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
I ärendet lämnas förslag till beslut om komplettering av kapitel 2 i nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildnings reglemente utifrån kommunfullmäktiges beslut 
2021-11-25 § 26, samt en redaktionell förändring av paragrafernas ordningsföljd. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-25 § 26 att nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning från och med 1 juli 2022 ska ansvara för att verkställa socialnämnderna 
Nordosts, Centrums, Sydvästs och Hisingens samtliga beslut om insatser enligt 4. kap. 4 
§ socialtjänstlagen.  

Kommunfullmäktige beslutade samtidig att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån 
beslutad förändring revidera kapitel 2 i reglementet för nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning.  

Nuvarande reglemente 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har enligt nuvarande reglemente 
övergripande ansvar för kommunal vuxenutbildning. Nämnden ska utifrån fastlagda mål 
för kommunens vuxenutbildning fördela resurser till utbildningsnämnden som kommunal 
utförare samt upphandla sådan vuxenutbildning som svarar mot medborgarnas och 
arbetsmarknadens behov.  

Nämnden ska enligt reglementet på beställning också kunna genomföra 
kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatser för yrkesgrupper i stadens 
verksamheter och i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja 
sysselsättningssituationen. Vid behov ska nämnden inom ramen för det 
arbetsmarknadspolitiska ansvaret anskaffa individualiserade kompetenshöjande insatser 
eller andra åtgärder för att främja sysselsättningssituationen. 

Förslag till revidering 
Nuvarande reglemente saknar en särskild skrivning om nämndens ansvar att inom 
Kompetenscentrum att verkställa vissa av socialnämndernas beslut om deltagande i 
anvisad verksamhet enligt socialtjänstlagen. Stadledningskontoret föreslår därför att en ny 
paragraf tillförs nämndens reglemente.  

Den nya paragrafen utgår från kommunfullmäktiges beslut och ska omfatta nämndens 
ansvar för att verkställa socialnämndernas samtliga beslut enligt 4 kap. 4 § 
socialtjänstlagen om deltagande i anvisad praktik, kompetenshöjande verksamhet eller 
annan insats som syfter till självförsörjning. Paragrafen ska också innehålla en skrivning 
som tydliggör att nämnden vid verkställandet fullgör socialtjänstuppgifter. Härigenom 
förydligas att uppgifter om enskilds personliga förhållanden som förekommer inom 
verksamheten omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. 

Redaktionell förändring 
Den redaktionella förändringen av paragrafernas ordningsföljd i kapitel 2 innebär ett 
förtydligande i förhållande till nämndens två ansvarsområde. Nuvarande § 3 som omfattar 
både vuxenutbildning och kommunala arbetsmarknadspolitik läggs sist i stycket och blir 
§ 8. Den nya skrivningen blir § 5. Nuvarande § 4 och § 5 blir § 3 respektive § 4.  
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Tabell: 1 

Nuvarande formulering i Göteborgs Stads 
nämnd för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 

Förslag på justeringar och nya formuleringar i 
Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 

Kap. 2 § 4 Nämnden ska svara för att 
vuxenutbildning tillhandahålls enligt 
skollagen, förordning om vuxenutbildning 
samt övrig aktuell lagstiftning inom 
utbildningsområdet. Nämnden ansvarar även 
för all antagning till kurser inom kommunal 
vuxenutbildning. 

Kap. 2 § 5 Nämnden ska utifrån fastlagda 
mål för kommunens vuxenutbildning fördela 
resurser till utbildningsnämnden som 
kommunal utförare samt anskaffa sådan 
vuxenutbildning som svarar mot 
medborgarnas och arbetsmarknadens behov. 

--- 

 

 

 

Kap. 2 § 3 I nämndens uppdrag ingår 
övergripande ansvar för samordning, 
strategisk planering och kvalitetssäkring av 
vuxenutbildning och alla kommunala 
arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Kap. 2 § 3 Nämnden ska svara för att 
vuxenutbildning tillhandahålls enligt 
skollagen, förordning om vuxenutbildning 
samt övrig aktuell lagstiftning inom 
utbildningsområdet. Nämnden ansvarar även 
för all antagning till kurser inom kommunal 
vuxenutbildning. 
 
Kap. 2 § 4 Nämnden ska utifrån fastlagda mål 
för kommunens vuxenutbildning fördela 
resurser till utbildningsnämnden som 
kommunal utförare samt anskaffa sådan 
vuxenutbildning som svarar mot medborgarnas 
och arbetsmarknadens behov. 

Kap. 2 § 5 Nämnden ansvarar för att 
verkställa socialnämndernas beslut enligt 4 
kap. 4 § socialtjänstlagen om deltagande i 
anvisad praktik, kompetenshöjande verksamhet 
eller annan insats som syftar till 
självförsörjning. Vid verkställandet fullgör 
nämnden socialtjänstuppgifter.  

Kap. 2 § 8 I nämndens uppdrag ingår 
övergripande ansvar för samordning, strategisk 
planering och kvalitetssäkring av 
vuxenutbildning och alla kommunala 
arbetsmarknadspolitiska insatser. 

 

Stadsledningskontorets bedömning 
Enligt stadsledningkotoret innebär föreslagen revidering att nämnden för arbetsmarkand 
och vuxenutbildning får ett reglementet som motsvarar kommunfullmäktiges beslutade 
förändring. Stadsledningkotoret har därmed omhändertagit och fullgjort uppdraget. 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Redovisning av uppdrag gällande 
arbetsrehabiliteringens organisatoriska 
hemvist 
§ 26, 1434/20 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar från och med 2022-07-01 
för att verkställa socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingens samtliga 
beslut om insatser enligt 4. kap. 4 § socialtjänstlagen.  

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med 
socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen förbereda förändringen 
enligt punkt 1.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderat reglemente för 
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.  

4. Stadsledningskontorets rapport ”Arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist”, i 
enlighet med bilaga 10 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-10-15 §12 till kommunstyrelsen att utreda 
arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, förklaras fullgjort.  

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna Nordost, 
Centrum, Sydväst, Hisingen och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
samt tillsammans med Finsam ta fram ett underlag i vilket punkterna under Fortsatt 
arbete för genomförande i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande omhändertas. 
Uppdraget skall redovisas skriftligt för Kommunstyrelsen senast mars 2022.  

7. Punkterna under Fortsatt arbete för genomförande i Stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande skall vara omhändertagna innan genomförandet träder i kraft.  

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder fastställa 
samverkansformer, omfattning av insatser och samverkansmandat mellan berörda 
aktörer utgående från stadsledningskontorets egen analys.  

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder säkerställa att 
nödvändiga utbildningsinsatser genomförts innan bedömningsinstrumentet införs. 

Handling 
2021 nr 245. 

  

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Yrkanden 
Anders Svensson (M), Ingrid Andreae (S), Maria Ben Salem Dynehäll (L) och  
Lillemor Williamsson (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Jenny Broman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina Sewén (FI) yrkar att ärendet ska 
återremitteras till kommunstyrelsen i enlighet med yrkandet från V och MP i 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från  
Agneta Kjaerbeck och finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  
Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost, Sydväst 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
Dag för justering 
2021-12-06 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Håkan Eriksson 

 

Justerande 
Åse-Lill Törnqvist 
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Reglemente för Göteborgs Stads nämnd 
för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
Kapitel 1 - Inledande bestämmelser 

 
Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

 
§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2022. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 
detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 
beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i syfte 
att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor 
bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 5 Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet 
och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper 
som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens infrastruktur för detta. 

§ 6 Alla nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att 
uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som 
samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. 

§ 7 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 
Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 
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Kapitel 2 – Uppdrag för nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Det kommunala ändamålet 
 

§ 1 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har övergripande ansvar för den 
kommunala vuxenutbildningen. Nämnden ska för hela stadens räkning anordna 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i övrigt ta de initiativ som behövs för att 
främja sysselsättningssituationen. 

 
Nämndens verksamhetsområde och uppgifter 

 
§ 2 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning är huvudman för kommunal 

vuxenutbildning, utom för den vuxenutbildning som utförs i kommunal regi av 
utbildningsnämnden. 

§ 3 I nämndens uppdrag ingår övergripande ansvar för samordning, strategisk planering 
och kvalitetssäkring av vuxenutbildning och alla kommunala arbetsmarknadspolitiska 
insatser. 

§ 4 Nämnden ska svara för att vuxenutbildning tillhandahålls enligt skollagen, förordning 
om vuxenutbildning samt övrig aktuell lagstiftning inom utbildningsområdet. 
Nämnden ansvarar även för all antagning till kurser inom kommunal 
vuxenutbildning. 

§ 5 Nämnden ska utifrån fastlagda mål för kommunens vuxenutbildning fördela resurser 
till utbildningsnämnden som kommunal utförare samt anskaffa sådan 
vuxenutbildning som svarar mot medborgarnas och arbetsmarknadens behov. 

§ 6 Nämnden ska på beställning kunna genomföra kompetensförsörjnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser för yrkesgrupper i stadens verksamheter. 

§ 7 Nämnden ska vid behov inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska ansvaret anskaffa 
individualiserade kompetenshöjande insatser eller andra åtgärder för att främja 
sysselsättningssituationen. 

Särskilt ansvar 
§ 8 Nämnden är arbetslöshetsnämnd (enligt lag 1944:475 om arbetslöshetsnämnd). 

 
Samverkan 

 

§ 9 Nämnden ska samverka med myndigheter och organisationer på arbetsmarknads- 
och vuxenutbildningsområdet samt vid behov etablera samverkansformer med 
övriga nämnder och styrelser i staden. 

§ 10 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 
insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, 
sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. 
Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på 
stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden. 
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Taxor och avgifter 
 

§ 11 Nämnd får inom sitt verksamhetsområde anta taxor och avgifter av mindre ekonomisk 
betydelse, såsom avgifter vid dagcentraler, entréavgifter och liknande avgifter som 
inte med hänsyn till kraven på likabehandling av medborgarna måste fastställas 
gemensamt för hela kommunen. 

 
Statsbidrag 
§ 12 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 

riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

 

Nämndens sammansättning 
§ 13  Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning består av 9 ledamöter med 6 

ersättare. 
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser 
 

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 
Generella skyldigheter 

 

§ 1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 
annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att den har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur systemet för styrning, uppföljning och kontroll 
fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 
oegentligheter inom dess verksamhet. 

 
Organisation inom verksamhetsområdet 

 

§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

 
Personalansvar 

 

§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 
personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare. Nämnden får 
besluta om att ingå särskilt angivna kollektivavtal med tillämpning inom nämndens 
verksamhetsområde och på villkor som kommunstyrelsen äger ange. 
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter 
 

§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker 
i dess verksamhet. 

 
Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige 

 

§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så att 
det egna ansvaret för verksamheten säkerställs. 
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 
avvikelser i verksamhet och ekonomi. 
Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrningen på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för 
den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 

§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 
stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 
kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs 
såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen om 
verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen 
övervägas. 

 
Information och samråd 

 

§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 
underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 
Tid och plats 

 

§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. Sammanträde ska 
hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens sammanträde 
på distans. Ett sådant särskilt skäl är när en ledamot har sjukdomssymptom som kan 
innebära risk för smittspridning. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på 
distans ska i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om deltagande 
får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden och eventuella utskott. 
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Kallelse 
 

§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 
Offentliga sammanträden 

 

§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 
kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten. 

 
Närvarorätt 

 

§ 12 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (kommunalråd) har rätt att delta i 
sammanträden med nämnden och har då rätt att delta i överläggningarna men inte i 
besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta 
i överläggningarna. 
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

 
Ordföranden 

 

§ 13 Det åligger ordföranden att; 

• leda nämndens arbete och sammanträden 

• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

• kalla ersättare 

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda 

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden 

• bevaka att nämndens beslut verkställs 
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Presidium 
 

§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en ordförande 
och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 
 

§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter. 

Förhinder 
 

§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 
skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring 
 

§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet. 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare. 

 
Jäv, avbruten tjänstgöring 

 

§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation 
 

§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
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Justering av protokoll 
 

§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

 

§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

 
Delgivningsmottagare 

 

§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 
 

§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser. 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar. 
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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Reglemente för Göteborgs Stads nämnd 
för arbetsmarknad och vuxenutbildning  

 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 
 
§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 2022-xx-xx 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 
detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 
beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i syfte 
att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor 
bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 5 Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet 
och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper 
som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens infrastruktur för detta. 

§ 6 Alla nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att 
uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som 
samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. 

§ 7 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 
Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 
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Kapitel 2 – Uppdrag för nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
Det kommunala ändamålet 

 
§ 1 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har övergripande ansvar för den 

kommunala vuxenutbildningen. Nämnden ska för hela stadens räkning anordna 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i övrigt ta de initiativ som behövs för att 
främja sysselsättningssituationen. 

 
Nämndens verksamhetsområde och uppgifter 

 
§ 2 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning är huvudman för kommunal 

vuxenutbildning, utom för den vuxenutbildning som utförs i kommunal regi av 
utbildningsnämnden. 

§ 3 Nämnden ska svara för att vuxenutbildning tillhandahålls enligt skollagen, förordning 
om vuxenutbildning samt övrig aktuell lagstiftning inom utbildningsområdet. 
Nämnden ansvarar även för all antagning till kurser inom kommunal 
vuxenutbildning. 

§ 4 Nämnden ska utifrån fastlagda mål för kommunens vuxenutbildning fördela resurser 
till utbildningsnämnden som kommunal utförare samt anskaffa sådan 
vuxenutbildning som svarar mot medborgarnas och arbetsmarknadens behov. 

§ 5 Nämnden ansvarar för att verkställa socialnämndernas beslut enligt 4 kap. 4 
§ socialtjänstlagen om deltagande i anvisad praktik, kompetenshöjande 
verksamhet eller annan insats som syftar till självförsörjning. Vid 
verkställandet fullgör nämnden socialtjänstuppgifter. 

§ 6 Nämnden ska på beställning kunna genomföra kompetensförsörjnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser för yrkesgrupper i stadens verksamheter.  

§ 7  Nämnden ska vid behov inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska ansvaret anskaffa 
individualiserade kompetenshöjande insatser eller andra åtgärder för att främja 
sysselsättningssituationen.  

§ 8 I nämndens uppdrag ingår övergripande ansvar för samordning, strategisk planering 
och kvalitetssäkring av vuxenutbildning och alla kommunala arbetsmarknadspolitiska 
insatser. 

 
Särskilt ansvar 

 

§ 9 Nämnden är arbetslöshetsnämnd (enligt lag 1944:475 om arbetslöshetsnämnd). 

 
Samverkan 

 

§ 10 Nämnden ska samverka med myndigheter och organisationer på arbetsmarknads-
och vuxenutbildningsområdet samt vid behov etablera samverkansformer med 
övriga nämnder och styrelser i staden. 
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§ 11 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 
insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, 
sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. 
Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på 
stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden. 

 
Taxor och avgifter 

 

§ 12 Nämnd får inom sitt verksamhetsområde anta taxor och avgifter av mindre ekonomisk 
betydelse, såsom avgifter vid dagcentraler, entréavgifter och liknande avgifter som 
inte med hänsyn till kraven på likabehandling av medborgarna måste fastställas 
gemensamt för hela kommunen. 

 
 Statsbidrag 

   § 13    Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna  
   riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall    
   ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

 Nämndens sammansättning 
  § 14   Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning består av 9 ledamöter med 6   
              ersättare. 
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 
Generella skyldigheter 
§ 1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att den har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur systemet för styrning, uppföljning och kontroll 
fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 
oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 

till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Personalansvar  
§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 

personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare. Nämnden får 
besluta om att ingå särskilt angivna kollektivavtal med tillämpning inom nämndens 
verksamhetsområde och på villkor som kommunstyrelsen äger ange. 
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter  
§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker 

i dess verksamhet. 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  
§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så att 

det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 
avvikelser i verksamhet och ekonomi.  
Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrningen på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för 
den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 

stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 
kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs 
såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen om 
verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen 
övervägas. 

Information och samråd  
§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 

underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 
Tid och plats  
§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens sammanträde 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska i 
förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden och eventuella utskott. 
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Kallelse 
§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  
§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 

kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten.  

Närvarorätt  
§ 12 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (kommunalråd) har rätt att delta i 

sammanträden med nämnden och har då rätt att delta i överläggningarna men inte i 
besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta 
i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Ordföranden  
§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 



 7(8) 
 

Presidium  
§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en ordförande 

och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  
§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 

en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter. 

Förhinder  
§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  
§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt.  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 

får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation  
§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
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Justering av protokoll  
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  
§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  
§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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