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Dnr KS 2018/505

§ 195 Inrättande av näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd samt revidering av
kommunstyrelsens reglemente
Sammanfattning

Den tillträdande kommunledningen ser att det finns anledning att
ägna näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor mer politisk
uppmärksamhet. Därför föreslår den tillträdande kommunledningen
att en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd inrättas.
Förvaltningens synpunkter

Enligt 6 kap 44 § kommunallagen ska fullmäktige anta reglementen
om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram förslag till
reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. I
reglementet definieras nämndens ansvarsområden. Reglementet
innehåller också en kommungemensam del som tagits fram med
utgångspunkt i SKL:s förslag till reglemente för nämnder och
styrelser i kombination med de gemensamma delarna i Haninge
kommuns befintliga nämnders reglementen.
I dagsläget har kommunstyrelsen ansvar för näringslivs- och
arbetsmarknadsfrågor. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
därför att punkten Övergripande näringslivsfrågor, med
näringslivsstrategin som en viktig utgångspunkt ersätter följande
punkter i kommunstyrelsens reglemente, § 2: högre utbildning,
turistinformation samt näringslivsverksamhet och åtgärder för att
främja sysselsättning
Underlag för beslut

- Förslag till reglemente för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden inrättas 2019-01-01.
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2. Reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden gäller
från 2019-01-01.
3. I kommunstyrelsens reglemente § 2 ersätts punkterna
- Högre utbildning
- Turistinformation
- Näringslivsverksamhet och åtgärder för att främja sysselsättning
med punkten
- Övergripande näringslivsfrågor, med näringslivsstrategin som en
viktig utgångspunkt.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Martina Mossberg
(M) och Sahir Drammeh (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag
med revidering av sista meningen i beslutspunkt 3 där det föreslås
stå ”Övergripande näringslivsfrågor, exempelvis
etableringsfrågor”.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut –
kommunstyrelsens reviderade förslag – och finner att fullmäktige
beslutat i enlighet med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden inrättas 2019-01-01.
2. Reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden gäller
från 2019-01-01.
3. I kommunstyrelsens reglemente § 2 ersätts punkterna
- Högre utbildning
- Turistinformation
- Näringslivsverksamhet och åtgärder för att främja sysselsättning
med punkten
- Övergripande näringslivsfrågor, exempelvis etableringsfrågor.
__________
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