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 § 152  Dnr  2011/200 
 
 

Angående organisationsförändring för överförande av 
Arbetsmarknadsenheten AME till socialnämnden samt beslut 
om Arbetslöshetsnämndens organisatoriska tillhörighet  
 
Ärendebeskrivning  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-03-02, § 52, att ge kommundirek-
tören i uppdrag att utreda frågan om en överflyttning av Arbetsmarknadsenheten från 
Gymnasienämnden till Socialnämnden. Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-30, § 278, 
uppdraget skulle vara klart senast 2012-05-31. 
 
Utredningen om överflyttning av Arbetsmarknadsenheten är starkt sammankopplad med 
beslut om ett gemensamt kommunalförbund för Trollhättans stad och Vänersborgs 
kommun avseende de frivilliga skolformerna. Kommunalförbundet, Kunskapsförbundet 
Väst, startar sin verksamhet 2013-01-01 då Gymnasienämndens verksamhet upphör.  
 
Gymnasienämnden och Socialnämnden har, 2011-04-18, § 48, respektive 2011-04-14, § 
79, yttrat sig i ärendet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2012-05-14 redovisat bakgrund samt 
föreslagit hur frågan kunde föras vidare. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-05-30, § 149, med ändring av sitt 
beslut 2011-03-02, § 52, att ge i uppdrag att utreda frågan om ansvarsfördelning mellan 
Kommunstyrelsen och Socialnämnden vad gäller mål, inriktning, omfattning, kvalitet 
och ekonomi. Kommunstyrelsen beslutade vidare att en strategi skulle tas fram med 
förslag till och riktlinjer för kommunens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. 
 
Utredningen skulle lämnas till berörda nämnder för ställningstagande, innan förslaget 
presenterades för Kommunstyrelsen för senare ställningstagande i Kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2012-08-17 redovisat utredningsdirektiv 
och tidsplan. Av tidsplanen framgår att Kommunfullmäktige skulle besluta i ärendet 
2012-12-12. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-05, § 197 , med ett undantag, att anta föreslagna 
utredningsdirektiv med tidsplan för överförande av Arbetsmarknadsenheten från 
Gymnasienämnden. Undantaget i förslaget innebar att Kommunstyrelsen även 
fortsättningsvis skulle utgöra arbetslöshetsnämnd. Kommunstyrelsen uttalade att 
utredningen borde ta hänsyn till detta. 
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Forts § 152  Dnr  2011/200 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har redovisat utredningen ”Flyttning av 
arbetsmarknadsenheten”, daterad 2012-10-08. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde 2012-10-25, § 167, bland annat tillstyrkt en 
överflyttning av Arbetsmarknadsenheten.  
 
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2012-10-16, § 83, bland annat redovisat att 
nämnden inte har något att erinra mot förslagen i utredningen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2012-11-19, § 216 
 
Ordföranden redovisade förslag till beslut. 
 
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist informerade. 
 
Marie Dahlin (S) yrkade att Kommunstyrelsen skulle utgöra arbetslöshetsnämnd, med 
instämmande av Bo Carlsson (C). 
 
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden förvaltningens förslag mot Marie 
Dahlins (S) yrkande och fann att arbetsutskottet beslutat i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
 
Omröstning begärdes.  
 
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av arbetsutskottet. 
Den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja och den som stödjer Marie Dahlins (S) 
yrkande, röstar nej. 
 
3 ja-röster: Marie-Louise Bäckman (KD), James Bucci (V) och Gunnar Lidell (M). 
2 nej-röster: Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutat i 
enlighet med förvaltningens förslag.  
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-11-28, § 250 
 
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist informerade. 
 
Ordföranden redovisade förslag till beslut.  
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Forts § 152   Dnr  2011/200 
 
Madelaine Karlsson (S) yrkade att beslutet skulle ha lydelse enligt bilaga 1 till 
Kommunstyrelsens protokoll. I yrkandet instämde Mats Andersson (C) och Bengt 
Larson (S). 
 
Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag med instämmande 
av Marie-Louise Bäckman (KD) och Per Sjödahl (MP). 
 
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot 
Madelaine Karlssons (S) m. fl. yrkade och fann att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen i sin lednings- och 

uppsiktsverksamhet ska  
a. ägna särskild uppmärksamhet åt den statliga arbetsmarknadspolitiken och 

kommunens egna åtgärder, 
b. ta de initiativ kommunstyrelsen bedömer som nödvändiga samt  
c. skapa ett forum för regelbundna överläggningar med socialnämnden om insatser 

mot arbetslöshet och dess verkningar.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att till socialnämndens uppgifter hör: 

a. att ansvara för arbetsmarknadspolitiska insatser, åtgärder och EU-projekt inom 
området, 

b. att vara arbetslöshetsnämnd och med detta särskilt  
x handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet, 
x samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör 

sysselsättningsfrågor, 
x omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar 

hjälpverksamhet inom kommunen, 
x göra de framställningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som 

behövs för nämndens verksamhet. 
c. att teckna eventuella avtal med Arbetsförmedlingen och andra aktörer,  
d. att besluta om förväntade resultat för verksamheten samt 
e. att utveckla och effektivisera arbetsmarknadspolitiska insatser och åtgärder som 

leder till att den enskilde kan försörja sig. 
3. Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna enligt punkterna 1 – 2 ska träda i 

kraft i samband med gymnasienämndens entledigande den 1 januari 2013. 
4. Kommunfullmäktige beslutar att följdbeslut rörande organisation, delegation m.m. 

får hanteras och beslutas av socialnämnden. 
5. Kommunfullmäktige godkänner reviderade reglementen, enligt bilaga, för 

Kommunstyrelsen och Socialnämnden. 
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Forts § 152 Dnr  2011/200 
 
Noteras att reviderade reglementen för Kommunstyrelsen och Socialnämnden fogats till 
arbetsutskottets protokoll. 
  
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
 
Ordföranden redovisade förslag till beslut. 
 
Bo Carlsson (C) yrkade bifall till Madelaine Karlssons (S) yrkande, så som det lades vid 
Kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-28, § 250. I yrkandet instämde Marie Dahlin 
(S), Tove af Geijerstam (FP), Kate Giaever (S), Kurt Karlsson (SD) och Madelaine 
Karlsson (S). 
 
Noteras att Madelaine Karlssons (S) yrkande i Kommunstyrelsen, sammanfaller med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut utom på följande punkter:  
- Kommunstyrelsen ska även fortsättningsvis utgöra Arbetslöshetsnämnd 
- Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för Socialnämnden i de 
 delar som avser Gymnasienämndens ansvarsområde för AME och som med detta
 Kommunfullmäktiges beslut nu förs över till Socialnämnden. 
 
Noteras att Kommunstyrelsens förslag till beslut att Arbetslöshetsnämnden skulle föras 
över till Socialnämnden skulle innebära en förändring i både Kommunstyrelsens och 
Socialnämndens reglementen. Om Bo Carlssons (C) yrkande vinner gehör kommer 
Kommunstyrelsen att även fortsättningsvis utgöra Arbetslöshetsnämnd, vilket innebär 
att en förändring av Kommunstyrelsens reglemente inte ska göras. Förändringen sker då 
endast i Socialnämndens reglemente. 
 
Lutz Rininsland (V) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
 
Marie Dahlin (S) yrkade bifall till föreslagen ändring av Socialnämndens reglemente. 
 
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns två förslag till 
beslut nämligen Kommunstyrelsens förslag och Bo Carlssons (C) m fl ovan redovisade 
yrkande.  
 
Ordföranden ställde därefter Kommunstyrelsens förslag mot Bo Carlssons (C) yrkande 
och fann att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Bo Carlssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärdes. 
 
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunfull-
mäktige. Den som stödjer Kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som stödjer  Bo 
Carlssons (C) m. fl. yrkande, röstar nej. 
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Forts § 152 Dnr  2011/200 
 
 
Vid omröstningen lämnades 10 ja-röster och 39 nej-röster. En ledamot avstod från att 
rösta. Se bilaga 1.  
 
Noteras att en ledamot (FP) hade lämnat sammanträdet under pågående ärende varför 
någon ersättare inte satts in och platsen därmed stod tom. 
 
Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med Bo Carlssons (C) m fl 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
1 Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen i sin lednings- och 
 uppsiktsverksamhet ska  

a. ägna särskild uppmärksamhet åt den statliga arbetsmarknadspolitiken och 
kommunens egna åtgärder, 

b. ta de initiativ kommunstyrelsen bedömer som nödvändiga samt  
c. skapa ett forum för regelbundna överläggningar med Socialnämnden om insatser 

mot arbetslöshet och dess verkningar.  
d. att besluta om förväntade resultat för verksamheten samt  
e. att fortsättningsvis vara arbetslöshetsnämnd och med detta särskilt 

  - handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet, 
  - samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör  
   sysselsättningsfrågor, 
  - omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar 
   hjälpverksamhet inom kommunen, 
  - göra de framställningar till kommunfullmäktige som behövs för  
   Kommunstyrelsens verksamhet. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att till Socialnämndens uppgifter hör: 
 a. att ansvara för arbetsmarknadspolitiska insatser, åtgärder och EU-projekt inom 
  området, 
 b. att teckna avtal med Arbetsförmedlingen och andra aktörer,  
 c. att utveckla och effektivisera arbetsmarknadspolitiska insatser och åtgärder som 
  leder till att den enskilde kan försörja sig. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna enligt punkterna 1 – 2 ska träda i 
 kraft i samband med gymnasienämndens entledigande den 1 januari 2013. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att följdbeslut rörande organisation, delegation m.m. 
 får hanteras och beslutas av Socialnämnden. 
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Forts § 152 Dnr  2011/200 
 
 
5. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente, enligt bilaga 2, för 
 Socialnämnden 
_____________ 
 
 
 
 
 
Reservation 
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 3. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1  Omröstningslista. Noteras att en plats (FP) är tom 
Bilaga 2 Socialnämndens reviderade reglemente 
Bilaga 3 Lutz Rininslands (V) reservation 
 
 
 
Protokollsutdrag: 
Gymnasienämnden 
Socialnämnden som har att föra in i författningarna och publicera på kommunens 
hemsida 
Arbetsmarknadsenheten 
 
 




