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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/346

§ 148

Flytt av de frivilliga skolformerna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. De frivilliga skolformerna, gymnasiet, Komvux, särvux och SFI överförs till
Arbetsmarknad- och Kultursektorn fr o m 2019-01-01.
2. Det ska säkerställas att den ekonomiska ramen för gymnasieverksamheten är i balans.
3. Ekonomichefen ges uppdrag att förtydliga de ekonomiska styrprinciperna för dessa
verksamheter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat, 2018-01-31, att inrätta en ny sektor Arbetsmarknad och
Kultur, för att på ett effektivt och värdeskapande sätt organisera kommunens
arbetsmarknadsinsatser, integrationsinsatser, kultur- och fritidsverksamhet i en sektor
med tillhörande nämnd. Detta för att skapa förutsättningar för utveckling, samverkan och
hög måluppfyllelse med avseende på inkludering, integration och egenförsörjning genom
ett salutogent förhållningssätt och god handledning. Målsättningen är att öka andelen
självförsörjande kommunmedborgare och öka graden av innanförskap och upplevd
delaktighet.
Förutsättningarna på arbetsmarknaden ändras snabbt och ställer stora krav på att
kommunen erbjuder vägledning och utbildnings möjligheter för att täcka arbetsmarknaden
och det lokala näringslivets behov. För att lyckas med detta är målsättningen att ta tillvara
och utveckla synergier mellan arbetsmarknad, integration, kultur- och fritidsverksamheten
och utbildningsinsatser.
Utbildningsinsatserna är starkt förknippade med inkludering och
arbetsmarknadsinsatserna. För att samordna dessa insatser på bästa sätt för
kommunmedborgarna är det viktigt att även de frivilliga skolformerna kommer att ingå i
den nya sektorn. De frivilliga skolformerna innefattar gymnasieskolans nationella
program, gymnasieskolans introduktionsprogram, Komvux (grundläggande, gymnasial
och yrkesvux), Särvux (grundläggande och gymnasial) och SFI.
Vid överförandet av gymnasieskolan till Arbetsmarknad och Kultur sektorn är det viktigt
att titta på de ekonomiska konsekvenserna då det inte går att påverka kostnaderna för
gymnasieutbildningarna. Under ett flertal år har kostnaderna för gymnasieverksamheten
överstigit budget. Om detta underskott ska belasta Arbetsmarknad- och Kultursektorn blir
konsekvenserna stora. Kostnaderna för gymnasiet kommer att utgöra en betydande del
av sektorns budget.
Yrkanden

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Stefan Lissmark (S) yrkar bifall.

Beslutsunderlag
1. BUN § 126 flytt av de fria skolformerna till Kultur- och fritidsnämnden
2. Tjänsteskrivelse BUN flytt av frivilliga skolformer
3. Frivilliga skolformer ekonomi.pdf
4. Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-21 (2018-08-21 KFN §71)
5. Tjänsteskrivelse kansli.docx
6. Kommunstyrelsen 2018-10-16 (2018-10-16 KS §210).doc
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