Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2018-09-11

§ 270
Motion - Cykelvärdar vid Falkenbergs station, KS
2018/64
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avslå motionen eftersom förslaget inte är aktuellt för kommunstyrelsens
arbetsformer för personer i utanförskap.
Beskrivning av ärendet
Lars Fagerström (L) har inkommit med en motion om att det ska finnas
cykelvärdar vid Falkenbergs tågstation som skulle kunna ta emot cyklar från
resenärer, genomföra enklare reperationer, hålla rent nedanför perrongen
samt erbjuda försäljning av enklare fika. Tjänsterna ska vara en del i ett
socialt arbete.
Arbetsmarknadsavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har beretts
möjlighet att yttra sig över motionen och anser att det inte finns möjlighet
att bemanna en verksamhet i enlighet med motionärens förslag, bland annat
eftersom arbetsmarknadsavdelningens uppdrag är att förbereda personer till
den reguljära arbetsmarknaden i form av arbetsträning, praktik och
kompetenshöjande insatser med mera. Arbetsmarknadsavdelningen föreslår
därför att förutsättningarna istället borde undersökas om något av de sju
arbetsintegrerade sociala företagen i kommunen ser intresse av att anordna
arbetsformer i enlighet med motionärens förslag, eftersom de sociala
företagens affärsidé bygger på att skapa sysselsättning och
anställningsmöjlighet för personer i utanförskap.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens intention om att förslaget
kan ge mervärde för resenärer som tar sig från tågstationen i Falkenberg då
det finns personer som finns tillgängliga för att erbjuda service vad gäller
cykelförvarning, städning och övrig trivsel. Vidare kan det också finnas bra
möjligheter för personer i utanförskap att få sysselsättning. Dock konstaterar
kommunstyrelseförvaltningen att arbetsmarknadsavdelningens uppdrag är
att förbereda personer till den reguljära arbetsmarknaden i form av
arbetsträning, praktik och kompetenshöjande insatser med mera, vilket
således är andra uppgifter än vad motionärens föreslår i motionen. Det finns
emellertid flera sociala företag i kommunen som eventuellt skulle kunna se
fördelar med motionärens förslag, vilket borde komma till deras kännedom
för övervägande.
Då frågan inte är aktuell för den kommunala verksamhetens arbetsformer
för sysselsättning bland personer i utanförskap föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska avslås, men att den
översänds till de sju sociala företagen i Falkenbergs kommun för
övervägande.
Ekonomi
Utdragsbestyrkande
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Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-07-02
Motion om cykelvärdar vid Falkenbergs station, 2018-01-29
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-05-08
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