Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Dnr KS 2018/504

§ 194 Nedläggning av kultur- och fritidsnämdnen
samt inrättande av kultur- och
demokratinämnd och idrotts- och
fritidsnämnd
Sammanfattning

Den tillträdande kommunledningen ser att det finns anledning att
ägna såväl kulturfrågor som frågor som rör idrott och fritid mer
politisk uppmärksamhet. Både kulturen och idrotten betyder
mycket för många Haningebor och det finns alltid en risk att det
ena hamnar i skymundan av det andra, trots idoga försök att skapa
balans mellan dessa två huvudområden.
Därutöver har det förts en diskussion kring möjligheten att i den
ena nämnden tillföra vissa aspekter på den stora frågan demokrati.
Den tillträdande kommunledningen menar att detta är inte minst
viktigt i tider då demokratin utmanas och det demokratiska
samtalet åter måste erövras. Det finns all anledning att lyfta fram
exempelvis folkbildningen som ett verktyg för att återupprätta
kunskapen om de demokratiska verktygen i politiken.
För att kunna ägna dessa frågor mer politisk uppmärksamhet
föreslår den tillträdande kommunledningen en förändring i
nämndstrukturen. Den befintliga kultur- och fritidsnämnden
föreslås läggas ner till förmån för inrättande av en kultur- och
demokratinämnd samt en idrotts- och fritidsnämnd.
Förvaltningens synpunkter

Ändringar i kommunens nämndstruktur får många följder. Enligt 6
kap 44 § kommunallagen ska fullmäktige anta reglementen om
nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen tagit fram förslag till nya reglementen för de
två nämnder som föreslås inrättas. Förslagen till reglementen utgår
dels från kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
ansvarsfördelning mellan de två nämnderna, dels från SKL:s
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förslag till reglemente för nämnder och styrelser i kombination med
kultur- och fritidsnämndens gällande reglemente.
Kommunfullmäktige fördelar uppdrag till kultur- och
fritidsnämnden exempelvis genom den årliga Mål- och budget och i
separata beslut. Dessa uppdrag behöver fördelas och
kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får
detta uppdrag.
Kultur- och fritidsnämnden har avtal som fortsätter att gälla efter
årsskiftet. Då kultur- och fritidsnämnden upphör föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kultur- och demokratinämnden
eller idrotts- och fritidsnämnden ska ersätta kultur- och
fritidsnämnden som kommunens företrädare i de avtal som tecknats
inom respektive nämnds verksamhetsområde.
Varje nämnd behöver en uppsättning styrdokument. Tills de båda
nya nämnderna beslutat om styrdokument föreslås kultur- och
fritidsnämndens styrdokument gälla.
Underlag för beslut

- Förslag till reglemente för kultur- och demokratinämnden
- Förslag till reglemente för idrotts- och fritidsnämnden
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse ”Reglementen för
kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden”
- Kultur- och fritidsnämndens gällande reglemente
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar att ärendet avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och Martina Mossbergs (M)
avslagsyrkande. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Martina Mossberg (M) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen avslagit ärendet.
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Upprop:
Petri Salonen (C): JA
Göran Svensson (S): JA
Maria Fägersten (S): JA
Mikko Svensson (S): JA
Annett Haaf (S): JA
Johan Svensk (MP): JA
Mehmet Coksürer (MP): JA
Martina Mossberg (M): NEJ
Alexandra Anstrell (M): NEJ
Michael Fridebäck (M): NEJ
Tobias Hammarberg (L): JA
Pia Lublin (L): JA
Marie Litholm (KD): JA
Christian Lindefjärd (SD): JA
Meeri Wasberg (S): JA
12 JA och 3 NEJ.
Med 12 JA och 3 NEJ finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kultur- och demokratinämnden samt idrotts- och
fritidsnämnden inrättas 2019-01-01. Kultur- och fritidsnämnden
upphör från samma datum.
2. Reglemente för idrotts- och fritidsnämnden gäller från 2019-0101.
3. Reglemente för kultur- och demokratinämnden gäller från
2019-01-01.
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4. Kultur- och demokratinämnden eller idrotts- och
fritidsnämnden ska ersätta kultur- och fritidsnämnden som
kommunens företrädare i de avtal som tecknats inom respektive
nämnds verksamhetsområde.
5. Kommunstyrelsen uppdras att fördela om de uppdrag som
fullmäktige givit till kultur- och fritidsnämnden.
6. Styrdokument antagna av kultur- och fritidsnämnden gäller för
kultur- och demokratinämnden respektive idrotts- och
fritidsnämnden till dess att de nyinrättade nämnderna beslutat
om egna motsvarande styrdokument.
7. Beslutspunkterna 2-6 gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om nedläggning och inrättande av
nämnder i enlighet med punkt 1.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M), reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Michael
Fridebäck (M), Marietta de Pourbaix-Lundin och Sven Gustafsson
(M) avslag till kommunstyrelsens förslag.
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Sahir Drammeh
(MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet från Martina
Mossberg (M). Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kultur- och demokratinämnden samt idrotts- och
fritidsnämnden inrättas 2019-01-01. Kultur- och fritidsnämnden
upphör från samma datum.
2. Reglemente för idrotts- och fritidsnämnden gäller från 2019-0101.
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3. Reglemente för kultur- och demokratinämnden gäller från
2019-01-01.
4. Kultur- och demokratinämnden eller idrotts- och
fritidsnämnden ska ersätta kultur- och fritidsnämnden som
kommunens företrädare i de avtal som tecknats inom respektive
nämnds verksamhetsområde.
5. Kommunstyrelsen uppdras att fördela om de uppdrag som
fullmäktige givit till kultur- och fritidsnämnden.
6. Styrdokument antagna av kultur- och fritidsnämnden gäller för
kultur- och demokratinämnden respektive idrotts- och
fritidsnämnden till dess att de nyinrättade nämnderna beslutat
om egna motsvarande styrdokument.
7. Beslutspunkterna 2-6 gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om nedläggning och inrättande av
nämnder i enlighet med punkt 1.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – reserverar
sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: kultur- och fritidsförvaltningen
För kännedom: KSF, kultur- och fritidsnämnden
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