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§ 106

Motion - Inrätta en Kultur- och miljönämnd

Beslut

1. Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet

Håkan Ekstrand mfl har inkommit med en motion om inrättande av en
Kultur- och miljönämnd.

Inför innevarande mandatperiod genomfördes en förändring av den
politiska organisationen, detta efter att en fullmäktigeberedning med
ledamöter från alla partier i kommunstyrelsen enat lagt fram ett förslag
kring detta.

Under denna mandatperioden har ett par verksamheter bytt organisatorisk
hemvist. Dels på grund av önskade förändringar i
förvaltningsorganisationen, men också för att säkerställa att
myndighetsutövning och kontroll sköts på ett sätt som inte utmanar
lagstiftningens intentioner.

Frågan om den politiska organiseringen är i slutändan ett resultat av vad en
majoritet i fullmäktige önskar, därav är den hela tiden möjlig att förändra.

Gällande kultur- och fritidsfrågor har vi inom majoriteten hittills inte sett
att ett sådant utskott skulle vara svaret på något av ovanstående. För det
första så finns det ett väldigt begränsat antal ärenden som är föremål för
politiska beslut, detta då kommunstyrelsen har reglerat former för
exempelvis föreningsbidrag och delegerat verkställandet av detta inom
givna ramar, i vissa fall först efter samråd med kommunstyrelsens
presidium. En förändring som till exempel skulle innebära en tillbakagång
till tidigare ordning, vilken innebar politisk handpåläggning av ansvarig
nämnd i de flesta bidragsfrågor, skulle vara olyckligt då en av
huvudanledningarna till att vi istället har ett reglemente är att, vid sidan av
en snabbare och smidigare hantering gentemot föreningslivet, skapa så stor
rättssäkerhet, förutsägbarhet och likabehandling som möjligt.

Just nu pågår ett arbete mellan kommunen och föreningslivet med att
skapa ett idrottpolitiskt program, och snart påbörjas även ett liknande
arbete gentemot kulturlivet. Inom ramen för dessa arbeten beaktas bland
annat frågor såsom reglementen, ansvar och tydlighet. Skulle det inom
ramen för detta framkomma att ansvarsfördelningen på något sätt skulle
behöva förändras eller att reglementen behöver ses över så kommer detta
att beaktas och hanteras inom ramen för detta arbete innan förslag läggs
fram till beslut.

I nuläget ser vi dock inte att de ärenden som rör kultur- och fritidfrågor är
så betungande för kommunstyrelsen att dessa inte kan hanteras inom
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ramen för de befintliga sammanträdena. Och frågorna som är föremål för
behandling av styrelsen är samtidigt så pass relevanta och/eller strategiskt
viktiga för kommunen att kommunstyrelsen därför känns som en rimlig
instans för att hantera detta vid sidan av de flera andra strategiska och
långsiktiga frågor som styrelsen ansvarar för.

Gällande miljöfrågorna så lyfter motionärerna fram ett par olika spår. Dels
miljöfrågor utifrån ett övergripande, långsiktigt hållbarhetsperspektiv, och
dels kopplat till myndighetsutövning.

Sett till det förstnämnda, att planera för en övergripande och långsiktigt
hållbar utveckling, så har detta hela tiden hanterats av kommunstyrelsen.
Och den styrande majoriteten anser att detta även fortsatt ska ligga under
kommunstyrelsens ansvarsområde. Gällande andra typer av miljörelaterade
frågor, som inte är av samma kommunövergripande och långsiktigt
strategiska karaktär, har vi dock inga principiella invändningar emot att de,
precis som idag, kan hanteras av andra nämnder.

Sett till det andra spåret, att en annan organisationsstruktur kopplat till
ansvar för myndighetsutövning skulle vara önskvärd, så delar vi som
politisk majoritet delvis den bilden. Nuvarande ordning innebär en viss
asymmetri i hanteringen för att vi ska undvika jävsproblematik. Vi för gärna
fortsatta samtal för att belysa denna fråga och utesluter inte diskussioner
om något eller några ansvarsområden skulle kunna vara föremål för att få
byta nämndstillhörighet framgent.

Men att hasta fram ett inrättande av en helt ny nämnd just för detta
ändamål känns inte som det organisatoriskt och ekonomiskt mest rimliga
och ansvarsfulla sätt att agera just nu då nuvarande ordning ändå är, om än
inte optimal, fortsatt fullt gångbar.

Med hänvisning till vad som anförts ovan föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2017-12-04, § 136

2. Ordförandeförslag 2017-11-24

3. Motionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Motionen avslås

Förslag till beslut på sammanträdet

Kerstin Landin (MP) och Håkan Ekstrand (C) bifaller motionen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla det framskrivna
förslaget eller besluta enligt Kerstin Landin (MP) och Håkan Ekstrands (C)
förslag om att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt det framskrivna förslaget.
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