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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/169

§ 12 Inrättande av Arbetsmarknad,inkludering- kultur- och fritidssektor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
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 en Arbetsmarknads-,
inkluderings- och kultur- och fritidsnämnden från och med 2019-01-01.
4. De ekonomiska konsekvenserna för beslutet behandlas i samband med
kompletteringsbudgetens fastställande i Kommunfullmäktige i mars 2018, då respektive
befintliga budget flyttas över till respektive sektorer.
5. Kommunstyrelsen ska få löpande information om sektorns etablering.

Ärendebeskrivning
Personalchef/bitr. kommundirektör, Camilla Lindhe, föredrar ärendet.
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.
En kompletterande ekonomisk beskrivning över hur denna organisationsförändring
påverkar nämndernas budgetramar, har bifogats ärendet.
Yrkanden
Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut avseende beslutspunkt
1-3 med ett ändringyrkande gällande beslutspunkt 4. Beslutspunkt 4 ska lyda: ”De
ekonomiska konsekvenserna för beslutet behandlas i samband med
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kompletteringsbudgetens fastställande i Kommunfullmäktige i mars 2018, då respektive
befintliga budget flyttas över till respektive sektorer”. Bifallsyrkandet med
ändringsyrkandet gällande beslutspunkt 4 biträds av Stefan Lissmark (S), Anders
Magnhagen (S), Lars-Olof Andersson (C), Rolf Streijffert (SD), Fredrik Hanell (MP) och
Arne Gustavsson (C).
Stefan Liljenberg (SD) lämnar ett tilläggsyrkande avseende att kommunstyrelsen ska få
löpande information om sektorns etablering. Tilläggsyrkandet biträds av Anna Palm (M).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen.
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslutspunkt 1-3.
Ordföranden ställer proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1-3.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens 4:e attsats kontra Anna Palms (M)
med fleras ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
ändringsyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Stefan Liljenbergs (SD) med fleras
tilläggsyrkande om att kommunstyrelsen löpande ska få information om sektors etablering
och finner att det bifalles.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseAIKFsektor171130 rev 171221.docx (innehåller utredning)
2. Sektor för arbetsmarknad, inkludering, kultur och fritid.pdf (Ramjustering med
anledning av inrättandet av sektorn)
3. Kommunstyrelsen 2018-01-16 (2018-01-16 KS §14).doc
4. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §143).doc
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