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Revidering av utskottsorganisation i Ljusnarsbergs kommun 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 82 om 
kommunstyrelsens utskottsorganisation. I detta beslut ingick bland annat vilka 
områden som allmänna utskottet respektive bildnings- och sociala utskottet skulle 

ansvar för beträffande beredning. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 

28 september 2018. I skrivelsen anges att sedan kommunfullmäktiges beslut har 
behov uppkommit om revidering av utskottens ansvarsområden. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om följande revideringar i organiseringen av 
ansvarsområden för kommunstyrelsens utskott: 

Följande områden stryks från allmänna utskottets ansvar för beredning och tillförs 
bildnings- och sociala utskottets ansvarsområde för beredning: 

• kommunal vuxenutbildning 
• särskild utbildning för vuxna 
• utbildning i svenska för invandrare 
• uppdragsutbildning. 
• kommunens arbetsmarknadsenhet 

26 (54) 

• kommunens uppgifter vad gäller kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 
för vuxna, utbildning för svenska för invandrare och uppdragsutbildning. 

Följande områden tillförs allmänna utskottets ansvar för beredning 

• krisberedskap, civilt försvar, arbetsuppgifter enligt Lag om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid, Lag om 
skydd mot olyckor och Säkerhetsskyddslag. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande revideringar i 

organiseringen av ansvarsområden för kommunstyrelsens utskott: 

Följande områden stryks från allmänna utskottets ansvar för beredning och tillförs 

bildnings- och sociala utskottets ansvarsområde för beredning: 

• kommunal vuxenutbildning 
• särskild utbildning för vuxna 
• utbildning i svenska för invandrare 
• uppdragsutbildning. 
• kommunens arbetsmarknadsenhet 
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• kommunens uppgifter vad gäller kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 
för vuxna, utbildning för svenska för invandrare och uppdragsutbildning. 

Följande områden tillförs allmänna utskottets ansvar för beredning 

• krisberedskap, civilt försvar, arbetsuppgifter enligt Lag om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid, Lag om 

skydd mot olyckor och Säkerhetsskyddslag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Revidering av utskottsorganisation i Ljusnarsbergs kommun 

Inledning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 82 om 
kommunstyrelsens utskottsorganisation. I detta beslut ingick bland annat vilka områden 
som allmänna respektive bildnings- och sociala utskottet ansvara för beträffande 
beredning. Sedan detta beslut från kommunfullmäktige har behov uppkommit om 
revidering av utskottens ansvarsområden. 

Förslag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om följande 
revideringar i organiseringen av ansvarsområden för kommunstyrelsens utskott: 

Följande områden stryks från allmänna utskottets ansvar för beredning och tillförs 
bildnings- och sociala utskottets ansvarsområde för beredning: 

• kommunal vuxenutbildning 
• särskild utbildning för vuxna 
• utbildning i svenska för invandrare 
• uppdragsutbildning. 
• kommunens arbetsmarknadsenhet 
• kommunens uppgifter vad gäller kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna, utbildning för svenska för invandrare och uppdragsutbildning 

Följande områden tillförs allmänna utskottets ansvar för beredning 

• krisberedskap, civilt försvar, arbetsuppgifter enligt Lag om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid, Lag om skydd 
mot olyckor och Säkerhetsskyddslag 
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