MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-25

Kultur- och folkhälsonämnden

Plats och tid

Bolmen kl. 09:00-12:00

Beslutande ledamöter

Birgitta Årzen (S) (ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande),
Petter Eriksson (V), Daniel Malm Nielsen (C), Fredrik Engberg (L) ersätter
Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice ordförande), Karl-Gustav Lindbäck (KV)
ersätter Lirim Mazreku (KV), Ewa Gunnarsson (SD) ersätter Stina Isaksson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Erik Wikström (sekreterare )
Jenny Johansson (utvecklingsledare)
Tim Christensen (controller)
Christer Grähs (förvaltningschef)

Utses att justera

Ewa Gunnarsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2021-11-25

Protokollet omfattar

§114

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Erik Wikström

Ordförande

................................................
Birgitta Årzén

……………………………………….

Justerande

................................................
Ewa Gunnarsson
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kultur- och folkhälsonämnden

§114

Remissvar Förslag om förändring av råd
(2021 KFN0243)
Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden lämnar förslag i enlighet med tjänsteskrivelsen, men anser att
man bör överväga ifall råden BRÅ och folkhälsorådet ska finnas kvar.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsokontoret är positiv till en sammanslagning av folkhälsorådet och
brottsförebyggande rådet. De båda råden har på eget initiativ testat att under 2021 ha två
gemensamma möten.
Demokratiberedningen har ännu inte sagt något om hur sammanslagningen av råden ska ske,
hur man ska arbeta och vilka som ska vara representerade i rådet. Kultur- och
folkhälsokontoret vill utifrån detta lämna följande synpunkter:
Idag finns ett reglemente för brottsförebyggande rådet, men det saknas motsvarande för
folkhälsorådet. Innan sammanslagning sker behöver ett reglemente för det nya rådet tas fram.
Det behöver utredas vilka som ska representera rådet. I Varbergs kommun är det ordförande
och vice ordförande i de kommunala nämnderna, vilket kultur- och folkhälsokontoret anser
hade varit fördelaktigt för att kunna öka fokus på trygghets- och folkhälsoarbetet. Kultur- och
folkhälsokontoret anser också att det hade varit bra om det var Hylte kommun som har
ordförandeskapet i rådet. Det behöver också utredas vilka övriga myndigheter som ska ingå i
rådet, samt hur eventuell representation från civilsamhället ska utformas.
Handlingar i ärendet
 §222 KFN AU Remissvar Förslag om förändring av råd
 Tjänsteskrivelse Remissvar Förslag om förändring av råd
 Ärendebeskrivning Förändring av de rådgivande organen
Förslag till beslut
Kultur- och folkhälsokontorets förslag till beslut
Kultur- och folkhälsonämnden lämnar förslag i enlighet med tjänsteskrivelsen.
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Kultur- och folkhälsonämnden
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden lämnar förslag i enlighet med
tjänsteskrivelsen, men anser att man bör överväga ifall råden ska finnas kvar.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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