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Inledning 
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns 
nämnder gäller detta reglemente för arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden.  
 
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som anges i 
detta reglemente ska kommunfullmäktiges beslut gälla istället för 
reglementet i den delen.  
 

Verksamhetsområde 
 
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fullgör den del av 
kommunens uppgifter inom det allmänna skolväsendet som omfattar 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i 
svenska för invandrare och uppdragsutbildning.  
 
Kommunens uppgifter enligt 29 kapitlet 9 § skollagen (kommunernas 
aktivitetsansvar för ungdomar) fullgörs av gymnasienämnden.   
 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fullgör kommunens 
uppgifter:  
1. i ärenden om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) enligt 

socialtjänstlagen och lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 
2. enligt skuldsaneringslagen. 
3. enligt 20 kapitlet 8 a § (dödsboanmälan) och 18 kapitlet 2 § 

(dödsboförvaltning) ärvdabalken, 5 kapitlet 2 § begravningslagen 
samt lagen om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo. 

4. om samhällsorientering för nyanlända enligt 5 § lagen om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.  

5. enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning. 

 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är 
arbetslöshetsnämnd.  

 

§ 2 Övriga uppgifter 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för:  
1. rådgivning och vägledning i hushållsekonomiska frågor. 
2. Upphävd av kommunfullmäktige 2020-06-17, § 90   
3. att tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser för personer med 

biståndsbeslut enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS).  

4. Flyktingguide/språkvän och föreningsmatchning.  

_____  
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Ändringshistorik 
  
Datum § Dnr Beslut Ikraftträdande 

2015-12-10 291 KSKF/2014:445 Ändrad disposition och redaktionella 
ändringar. 
 
Inledningen har kompletterats med stycke 
två. 
 
§ 1 har reviderats och kompletterats 
avseende arbetslöshetsnämnd, 
dödsbohantering, samhällsorientering för 
nyanlända och aktivitetsansvar för 
ungdomar.   
 
§ 2 har kompletterats med ansvaret att 
tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser för 
vissa personer med biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen respektive lagen om stöd 
och service för vissa funktionshindrade 
(LSS). Ansvaret för anskaffning och 
förvaltning av fordon har flyttats till 
kommunstyrelsen.  
 
Ansvaret för donationsstiftelser (§ 2) och 
nämndens förvaltningsorganisation (§ 3) har 
förts över till det gemensamma reglementet. 

2016-01-01 

2016-12-15 300 KSKF/2016:585 Ansvaret för kommunens åtagande enligt 
lagen om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning flyttas från 
kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden, vilket regleras i § 
1.  
 
Ansvaret för flyktingguide/språkvän och 
föreningsmatchning flyttas från 
kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden, vilket regleras i § 
2.   

2016-12-15 

2017-04-27 158 KSKF/2017:251 Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden har tagit över 
ansvar för ärenden om ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd) enligt socialtjänstlagen 
och lagen om mottagande av asylsökande 
m.fl. från Torshälla stads nämnd (§ 1) 

2017-06-01 

2020-06-17 90 KSKF/2020:95 Ansvaret för utförande av IPS-
verksamheten överförs från 
arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden till vård- och 
omsorgsnämnden. Punkten 2 i § 2 Övriga 
uppgifter upphävs.  

2020-09-01 

 


