MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-11-13

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Hörsalen kl. 08:30-11:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Maria
Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson (S), Johan
Fahlen (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas Algerbo (C), Johan Edenholm (KV),
Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) ersätter Jerzy Golowkin (-),
Alexander Engman (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Gunnel Johansson (S)
Anders Bertilsson (SPI)
Lisa Mogren (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Maria Johansson Arnström (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§217

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Maria Johansson Arnström (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2018-11-13

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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§217

Utredning Hur mår föreningarna - svar på återremiss
(2018 KS0106)
Beslut

Kommunstyrelsens beviljar arbets- och näringslivsnämnden medel om 300 tkr för att arbetsoch näringslivsnämnden ska genomföra uppdraget. Medlen tas från kommunstyrelsens reserv.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 8 maj 2018 ärendet "Utredning - Hur
mår föreningarna", i återremissen skulle arbets- och näringslivsnämnden tydliggöra nämndens
upplägg med utredningen, samt att nämnden reflekterade över hur en konsult respektive en
anställd kan upplevas som oberoende/jävig för föreningarna.

Arbets- och näringslivsnämnden besvarar återremissen enligt nedan och föreslår att nämnden
tillförs medel för ändamålet.

Arbets- och näringslivsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra
utredningen enligt bifogat utredningsdirektiv. Arbetsinsatsen är där beräknad till 430 timmar á
800 kr i konsultkostnad. Uppdraget har dock utökats till att omfatta inte bara idrottsföreningar
utan även övriga. Detta uppskattas kräva ytterligare minst 120 timmars arbete. Det finns dock
en stor osäkerhet i hur många timmar som totalt kommer krävas för att genomföra
utredningen. Vår uppskattning på totalt 550 timmar är en trolig absolut minsta timåtgång. Det
om vi skall följa utredningsdirektivet antaget av fullmäktige.

Att anställa en konsult för minst 550 timmars (14 veckor) arbete skulle uppskattningsvis kosta
minst 400 tkr. Det kommer utöver det krävas en upphandlingsprocess som kommer att
innebära en relativt stor arbetsinsats från både kontorets och upphandlingsenhetens sida. Det
finns också en stor risk att budgeten kan komma att överskridas med betydande belopp.
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Arbets- och näringslivsnämnden anser därför att anställa en projektmedarbetare i sex månader
till en kostnad av 300 tkr är en bättre lösning.

I rollen som tjänsteman ingår att förhålla sig opartisk till uppdraget oavsett anställningsform.
Arbets- och näringslivsnämnden anser inte att det finns något problem med att en
projektanställd genomför utredningen. Snarare finns det en styrka i att kunna ha en bra dialog
med tjänstemännen på arbets- och näringslivskontoret över tid. Detta gynnar kvalitén i
utredningen, dessutom blir kostnaden lägre. Det är även en fördel att utredningstiden är längre
då det skapar marginaler i arbetet. Utredningen är inte heller avsedd att utvärdera arbete utfört
av arbets- och näringslivskontoret, den är tänkt att skapa en lägesbild om hur föreningarna
mår. Vi ser inte att frågans art är av den karaktären att det finns ett motsatsförhållande mellan
nämnden och de olika föreningarna. Det finns därmed ingen orsak till att föreningarna skulle
uppleva att utredningen bedrivs för dem på ett oberoende och missgynnande sätt.
Handlingar i ärendet







§301 KSAU Utredning Hur mår föreningarna - svar på återremiss
§43 ANN Utredning Hur mår föreningarna? – Begäran om medel
§140 KSAU Utredning Hur mår föreningarna - Begäran om medel
§20 ANN Utredning – Hur mår föreningarna?
§65 KSAU Utredning ”Hur mår föreningarna”

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beviljar arbets- och näringslivsnämnden medel om 300 tkr för att arbetsoch näringslivsnämnden ska genomföra uppdraget. Medlen tas från kommunstyrelsens reserv.

Yrkande

Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
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Reservation

Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Arbets- och näringslivsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
4 (4)

sid 4

