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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/169

§ 14 Inrättande av Arbetsmarknad,inkludering- kultur- och fritidssektor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. En sektor för Arbetsmarknad, Inkludering, Kultur och Fritid inrättas senast den 1 maj
2018. Sektorn ska omfatta integrationsenheten, Drivhuset, Växthuset, kommunens EKBhem, kultur- och fritidssektorn, folkhälsa och fritidsgårdsverksamheten.
2. Drift och planering av anläggningar (ute och inne), vandringsleder, rastplatser och
badplatser överförs samtidigt från kultur- och fritidssektorn till samhällsbyggnadssektorn.
3. Nuvarande Kultur- och Fritidsnämnden ska ombildas till Arbetsmarknads-, inkluderings,
kultur- och fritidsnämnden från och med 2019-01-01.
4. Ärendet ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2018 när ärendet
om kompletteringsbudgeten för innevarande år hanteras.
Reservation mot beslutet
Jörgen Ekman (L) och Rolf Streijffert (SD) lämnar muntlig reservation mot att inte
återemittera ärendet.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Kommunens Ledningsgrupp har initierat en utredning med vidhängande
organisationsförslag om hur kommunens arbetsmarknadsinsatser och integrationsinsatser
ska samorganiseras och samordnas på mest effektiva sätt. Utredningen har bestått av ett
antal olika moment varav tillsättandet av en arbetsgrupp med valda representanter från
berörda sektorer har varit ett – omvärldsanalyser och studiebesök har varit ett annat.
Samtidigt har Kultur- och Fritidssektorns verksamhetsområden och organisation
genomgått en vitalisering och dessutom ställts inför utmaningen om minskade
ekonomiska ramar de kommande åren.
Idén om att arbete, integration, kultur- fritid och folkhälsa hänger samman med varandra
har varit utgångspunkt för organisationsförslaget som helhet.
Var god se tjänsteskrivelse från biträdande kommundirektör/personalchef för utredning
m.m.

Överläggning
Personalchef/bitr. kommundirektör, Camilla Lindhe, föredrar ärendet.
Camilla Lindhe, förklarar att ledningsgruppen har gett personalchef att utreda och lägga
fram ett organisationsförslag där arbetsmarknad och kultur- och
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fritid inkluderas. Utredningen baseras på en omvärldsanalys för att utvärdera hur andra
kommuner har byggt upp en likande organisation. Vidare har syfte och mål med den
kommande organisationen har identifierats samt vad Höörs kommun har i dagsläget.
Utredningen har utmynnat i ett organisationsförslag.
Annagreta Reinholdz (S) ställer fråga en om prisbilden och ställer sig undrande till om
omorganisationen ryms inom befintlig budgetram.
Stefan Liljenberg (SD) poängterar att det är av vikt att alla grupper inkluderas.
Anna Palm (M) förklarar att hon är positiv till inkludering och anser att detta är
en ovärderlig hjälp för ungdomar som hamnat utanför samhällets normer.
Lars-Olof Andersson (C) ställer sig positiv till att samla allt under en enhet och tydliggör
att detta arbetet kan ses som ett led i översynen av kommunen som antogs i
budgetskrivelsen. Lars-Olof Andersson (C) poängterar att omorganiseringen endast
handlar om ett sammanföra redan befintliga verksamheter.
Anders Magnhagen (S) informerar om ett det finns likande projekt som FINSAM ansvarar
för och betonar kommunens roll i denna typ av insatser.
Christer Olsson (M) förklarar att alla delarna som beskrivs redan finns inom kommunens
verksamhet idag fast de är under olika sektorer och det kommer bli underlätta för
kommunmedborgarna att vända sig till endast en sektor framöver.
Erik Mårtensson (KD) tycker det är intressant att se ingångar för ungdomar som behöver
stöd och hjälp och poängterar att det är viktigt att ställa motkrav.
Fredrik Hanell (MP) tycker att den föreslagna organisationen är ett bättre sätt att arbeta
med gruppen och påvisar ett helhetstänkande inom kommunen.
Maria Truedsson (MP) påtalar att hon önskar uppgift om den sociala sektorns roll i den
nya organisationen.
Lars Andersson (SD) påtalar att det nya förslaget är en stor organisation och ställer sig
undrande till om kultur-delen skulle kunna hanteras, delvis, avsides.
Stefan Liljenberg (SD) poängterar att verksamheten är för alla, inte bara ungdomar.

Yrkanden
Anna Palm (M) yrkar bifall till föreliggande beslutsförslag från kommunstyrelsens
arbetsutskott. Bifallsförslaget biträds av Lars-Olof Andersson (C), Anders Magnhagen (S),
Christer Olsson (M), Erik Mårtensson (KD), Fredrik Hanell (MP) och Annagreta Reinholdtz
(S).
Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägget att
det ska tydliggöras hur ärendet ska hanteras ekonomiskt och att ärendet ska inkluderas i
kompletteringsbudgeten för 2018.
Jörgen Ekman (L) yrkar att ärendet ska återremitteras med anledning av att ärendet inte
är färdigberett ur ett ekonomiskt perspektiv och föreslår att kommunstyrelsen ska invänta
utredningen gällande omfattande organisationsöversyn som kommundirektören hanterar.
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Förslaget om återremiss biträds av Stefan Liljenberg (SD).
Beslutsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Detta förslag till beslut bifalls av Anna Palm (M), Lars-Olof Andersson (C), Anders
Magnhagen (S), Christer Olsson (M), Erik Mårtensson (KD), Fredrik Hanell (MP) och
Annagreta Reinholdtz (S).
Det finns ett tilläggsförslag från Anna Palm (M).
Det finns förslag om återremiss från Jörgen Ekman (L) och detta förslag bifalls av Stefan
Liljenberg (SD).
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska behandlas idag.
Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA: bifall till att ärendet behandlas idag.
NEJ: bifall till Jörgen Ekmans (L) förslag till beslut om återremiss.
Kommunstyrelsen har beslutat att behandla ärendet idag.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut, med tillägget från Anna Palm (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut, med tillägget från Anna Palm (M).

Omröstning
Den som bifaller att ärendet behandlas idag röstar JA.
Den som bifaller Jörgen Ekmans (L) förslag röstar NEJ.
Omröstning sker och utfaller med 9 JA röster och 4 NEJ röster.
Med 9 JA röster för behandla ärendet idag, och 4 NEJ röster för att återemittera ärendet
beslutar kommunstyrelsen att behandla ärendet idag.
JA röster avges från: Anders Magnhagen (S), Annagreta Reinholtz (S), Maria Truedsson
(MP), Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Fredrik Hanell
(MP), Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S).
NEJ röster avges från: Jörgen Ekman (L), Lars Andersson (SD), Stefan Liljenberg (SD)
och Rolf Streijffert (SD).

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseAIKFsektor171130 rev 171221.docx (innehåller utredning)
2. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §143).doc
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-12-18 (2017-12-18 KSAU §411).doc
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