MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Hörsalen/Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-15:20

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Håkan
Bengtsson (C) ersätter Andreas Algerbo (C), Johnny Winther (SD) ersätter
Thomas Johansson (SD), Bo Wahlén (V) ersätter Lisa Mogren (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Nina Larsson (S)
Lirim Mazreku (KV)

Övriga närvarande

Ulrika Hjorth (stf kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Krister Mattsson (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§88

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Krister Mattsson (S)

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§88

Ungdomsfrågor - organisation och medborgardialog
(2018 KS0241)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att förtydliga finansiering av
kommunledningskontorets förslag.
Beskrivning av ärendet

Den 28 augusti 2018 gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunledningskontoret i uppdrag
att svara på två uppdrag om ungdomsfrågor. Uppdragen var att:
1. lämna förslag på hur ungdomsfrågor kan hanteras i organisationen
2. lämna förslag på hur medborgardialogen med ungdomar kan stärkas
Kommunledningen har i utredningen begränsat ungdomsfrågor till att handla om delaktighet,
sysselsättning och fritid för ungdomar i åldrarna 13 till 30 år. Arbets- och näringslivsnämnden
hanterar redan frågor om fritidssysselsättning för ungdomar, dels genom sitt ansvar för
fritidsverksamhet, men även genom Boost Hylte. Kommunledningskontoret föreslår därför att
även frågor om medborgardialog med ungdomar hanteras av arbets- och näringslivsnämnden.
Vidare föreslår kommunledningskontoret att kommunen anställer en ungdomssamordnare
som ska arbeta med att stärka dialogen med ungdomar. Kommunledningskontoret föreslår
även att kommunens skolor upprättar en tydlig elevrådsstruktur, som på sikt kan ligga till
grund för ett kommunalt ungdomsråd.
Handlingar i ärendet






§89 KSAU Ungdomsfrågor - organisation och medborgardialog
Tjänsteskrivelse - Svar på uppdrag om ungdomsfrågor
Ärendebeskrivning - Svar på uppdrag om ungdomsfrågor
§212 KSAU Ungdomsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att arbets- och näringslivsnämnden
ska ansvara för frågor om ökad delaktighet för ungdomar i åldrarna 13 till 30 år.
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Kommunstyrelsen uppmanar barn- och ungdomsnämnden att ge i uppdrag åt barn- och
ungdomskontoret att upprätta en tydlig elevrådsstruktur som på sikt kan ligga till grund för ett
kommunalt ungdomsråd.
Yrkande

Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till första att-satsen och avslag på andra och tredje att-satsen
enligt kommunledningskontorets förslag.
Krister Mattsson (S) yrkar att ärendet ska återemitteras för att förtydliga finansiering av
kommunledningskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag eller om det ska
återremitteras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
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