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Anslag/Bevis
Protokollet justerat 2018-01-26 och anslaget samma dag. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag.
Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-01-26
Datum då anslaget sätts upp
2018-01-26
Datum då anslaget tas ned
2018-02-22
Protokollet förvaras hos
Kultur- och fritidsförvaltningen
Underskrift

……………………………………………………………
Emma Jakobsson
___________________________________________________________________________________________________
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§1
Beslut KFN 2018-01-26
Val av justerare 2018, KFN 2018/17
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. utse Angela Malmgren (M) att tillsammans med ordförande Per
Johansson (C) justera protokollet.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§2
Beslut KFN 2018-01-26
Förslag till fastställande av ny politisk organisation i
Falkenbergs kommun, 2019-2022, KFN 2018/21
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lämna bifogad skrivelse ”Kultur- och fritidsnämndens remissvar
avseende Förslag till fastställande av en ny politisk organisation i
Falkenbergs kommun, 2019-2022” som kultur- och fritidsnämndens
remissvar.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen
och interkommunala samarbeten har haft i uppgift att genomföra en översyn
av struktur och ansvarsfördelning i nämnder och styrelser i Falkenbergs
kommun. Denna översyn har utmynnat i, ett av beredningen fastställt,
förslag till ny politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.
Förslaget har skickats på remiss till berörda och kultur- och fritidsnämnden
ska, i sitt remissvar, lämna förslag till beslut avseende det innehåll som
berör nämndens verksamhetsområde.
De organisatoriska förändringar som kommunfullmäktiges beredning
föreslagit berör kultur- och fritidsnämndens förvaltning direkt på tre punkter
- fastighetsägande för kommunala fastigheter flyttas från nämnden,
- park- och anläggningsverksamheten flyttas från nämnden,
- kommunens operativa folkhälsoarbete flyttas till nämnden.
Förslaget berör därutöver kultur- och fritidsnämndens förvaltning och
verksamheter direkt såväl som indirekt på flera sätt och områden.
Motivering av beslut
Klockan 07.50 den 2 januari 2018 offentliggjordes kommunfullmäktiges
berednings förslag genom e-post, anslag på intranät och extern webb. Utan
tidigare förvarning för någon.
Chefer som i det skedet gavs i uppdrag att informera sina medarbetare fick
informationen samtidigt som de medarbetare de skulle informera. Eftersom
cheferna inte hade någon som helst extra information och förslaget var
otydligt var chefernas uppdrag att informera omöjligt. Stor oro spred sig
bland kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare.
Under tiden 2 till 25 januari har förvaltningsledningen och nämndens
presidium arbetat för att få besked om vad exakt förslaget innebär. Men utan
att helt lyckas.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Den 3 januari beslutade kultur- och fritidsnämndens ordförande att utlysa ett
extrainsatt sammanträde för kultur- och fritidsnämnden den 26 januari med
remiss och förslag till remissvar som enda punkt på dagordningen.
Utifrån den information som lämnades av arbetsgivaren vid central
samverkan den 9 januari kan antydas att det finns bakomliggande orsaker
till förslaget som inte framgår av själva förslaget.
Vid kultur- och fritidsnämndens beredning den 18 januari kunde gästerna
Jan Berge (MP), Tore Holmefalk (C) och Per Svensson (S), som alla ingår i
kommunfullmäktiges beredning, ge presidet en tydligare bild av förslagets
innebörd och gränsdragningar.
Den 23 januari var kultur- och fritidsnämnden samlad till sitt årliga
seminarium om ekonomi och verksamhet. Under största delen av seminariet
diskuterade nämnden beredningens förslag och tänkbara konsekvenser av
detsamma.
Nämndens diskussioner ledde till att en enig nämnd var djupt kritisk till det
sätt som beredningen arbetat med att ta fram sitt förslag. Även nämndens
kritik av sättet att presentera förslaget och den extremt korta
handläggningstiden var omfattande.
Sammanfattningsvis kom en enig kultur- och fritidsnämnd, vid seminariet
den 23 januari, överens om att ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram ett
remissvar som skulle innebära att föreslå
-

-

avslag på beredningens förslag till ny organisation,
att kommunchefen ska ges i uppdrag att tillsammans med
förvaltningschefer och nämndernas presidier genomföra en
genomgripande utredning om hur kommunens organisation kan
utvecklas,
att utredningsuppdragets innebörd specificeras.

Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med
biträdande förvaltningschef och fritidschef tillsammans med presidiet och i
samklang med presidiets inriktningsbeslut arbetat fram det bifogade
förslaget till remissvar.
Ekonomi
Beredningens förslag som sådant påverkar varken kommunens eller kulturoch fritidsnämndens ekonomi.
I det fall förslagen genomförs finns det inga ekonomiska beräkningar av vad
förslagen innebär för kommunens ekonomi. Det finns ingen risk- och
konsekvensanalys framtagen. De presenterade förslagen innebär därför vid
ett eventuellt genomförande betydande risker för Falkenbergs kommun
verksamheter och ekonomi.
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att förslagen, om de
genomförs, markant ökar kommunens kostnader samtidigt som
effektiviteten minskar.
Utdragsbestyrkande

2 (3)
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-01-24
Tjänsteskrivelse, Kultur- och fritidsnämndens remissvar avseende Förslag
till fastställande av ny politisk organisation i Falkenbergs kommun, 20192022, 2018-01-24
Samverkansprotokoll, 2018-01-18
Beredningens förslag till fastställande av ny politisk organisation i
Falkenbergs kommun 2019-2022, 2017-12-18
Remiss – Politisk organisation 2019-2022, 2018-01-02
Meddelande angående förslag till fastställande av ny politisk organisation,
2018-01-02

Utdragsbestyrkande

3 (3)
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