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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2018/371

§ 307 Reglemente för nämnden för
arbetsmarknad, kultur och folkhälsa
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Kultur- och fritidsnämnden byter namn till nämnden för arbetsmarknad, kultur och
folkhälsa
2. Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, kultur och folkhälsa fastställs att börja
gälla 2019-01-01
3. Tidigare beslutat reglemente för kultur- och fritidsnämnden upphör därmed att gälla
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Uppdra åt kanslichefen att redigera reglementet i enlighet med dagens diskussioner
innan kallelsen till kommunstyrelsen skickas
2. Nämnden ska ha ett arbetsutskott

Ärendebeskrivning
Liggande förslag innebär att den nuvarande kultur- och fritidsnämnden ombildas till en
nämnd med ansvar för:

Arbetsmarknadsinsatser
Boende för ensamkommande barn och ungdomar
Inkludering
Musikskola
Kulturgård
Bad
Bibliotek
Föreningsstöd
Fria skolväsendet

Nämndens syfte är att stimulera medborgarnas möjlighet till egenförsörjning och god
hälsa. Detta görs genom att arbeta med kulturen som bas och genom att kombinera
nämndens ansvarsområden med varandra.
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Kommunledningskontoret har tagit fram ett reglemente för nämnden.

Reglementets baseras på kommunfullmäktiges beslut om att inrätta en ny sektor under
kultur- och fritidsnämnden från den 1 maj 2018 (se kommunfullmäktige 2018-01-31, § 12,
dnr KSF 2017/169).

Reglementet följer också den mall för reglementen som den parlamentariska gruppen för
reglementen fastställt (se dnr KSF 2015/581 ). Även Sveriges Kommuner och Landstings
skrift om reglementen från 2018 har inarbetats.

Efter beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott har nämndens sammansättning dock
angetts så att den består maximalt av nio (9) ledamöter och tre (3) till nio (9) ersättare
samt en till två vice ordförande. Den parlamentariska gruppens förslag var att det skulle
vara 3 ersättare och en vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden har kommit in med synpunkter på reglementet som framgår av
beslutsunderlaget ” Reglemente för arbete och folkhälsa - KFN 2018-10-23.docx”. Kulturoch fritidsnämnden förslag på ändringar är gulmarkerade och har införts i liggande
förslag.

Kultur- och fritidsnämnden har framfört att de anser att nämndens presidium bör bestå av
tre ledamöter. Då kommunstyrelsens arbetskutskott redan ändrat skrivelsen till en till två
vice ordförande ändras inte förslaget med anledning av detta.

Kultur- och fritidsnämnden har slutligen framför att förslaget nämndens namn är
missvisande/otydligt då ansvarsområde för folkhälsoarbetet inte finns idag. De ställer sig
frågande inför hur den nya sektorn ska arbeta med folkhälsa och anser att folkhälsoarbete
ingår i alla verksamheter.
Ett namn har ett starkt signalvärde, det är därför en viktig fråga och nämndens namn bör
spegla nämndens huvudsyfte med den verksamhet som bedrivs. Det har lämnats flera
namnförslag på den nya nämnden, bland annat; arbets- och folkhälsonämnden,
arbetsmarknads- och kulturnämnden samt arbetsmarknads-, integrations- och
kulturnämnden. Namnfrågan har införts som en enskild beslutspunkt i ärendet för att
tydliggöra att det är möjligt att lämna förslag på namn under ärendets behandling. Det är
kommunfullmäktige som fattar slutligt beslut i frågan.

Överläggning
Christer Olsson (M) alliansen meddelar att de vill ha följande struktur på nämnderna: sju
ledamöter och sju ersättare. Presidiet ska bestå av två personer förutom valnämnden
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vars presidium ska bestå av tre personer. Revisionens ska bestå av fem revisorer och
HFAB:s styrelse av sju personer. barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
nämnden för arbetsmarknad, kultur och folkhälsa ska ha arbetsutskott bestående av
presidiet plus en ledamot. Kommunstyrelsen ska bestå av elva ledamöter och elva
ersättare och ha ett arbetsutskott bestående av presidiet plus tre ledamöter.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) yrkar att namnet för nämnden ska ändras till nämnden för
arbetsmarknad, kultur och folkhälsa.
Lars-Olof Andersson (C) yrkar att nämnden ska ha ett arbetsutskott.
Beslutsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om Fredrik Hanells (MP) och LarsOlof Anderssons (C) yrkanden bifalls och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
bifaller förslagen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Regl AFN 181109.docx
2. Reglemente AFN 181109.docx
3. 2018-10-23 KFN § 110.doc (protokollsutdrag)
4. Reglemente för arbete och folkhälsa - KFN 2018-10-23.docx (KFN:s förslag på
ändringar gulmarkerade)
5. Synpunkter KS au § 251 - KFN 2018-10-23.docx (Tjänsteskrivelse KFN)
6. 2018-10-02 KSAU § 251.doc (KSAU:s remiss)
7. Reglemente 2011 Kultur och fritidsnämnd uppdaterat 2016-03-01.doc
_____
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