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§ 79 2021.149 KUN

Svar på motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och
friluftsliv
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S) och Björn Wallin Salthammer (S)
lämnade den 9 december 2020 § 175 en motion om inrättande av arbetslag med fokus på
naturvård och friluftsliv. Kommunfullmäktige beslutade att motionen skulle lämnas till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari §
16 skicka ärendet till kultur- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Motionärerna anger i sin motion följande:
Åtskilliga kommuner runtom i Sverige har, som en av sina arbetsmarknadsinsatser, inrättat
särskilda arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv. Dessa kommunala arbetslag utgörs
av personer som ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder och de arbetar med alltifrån
strandstädning till skogsröjning och underhåll av naturreservat och vandringsleder.
Vidare anger motionärerna att liknande arbetslag tidigare fanns i Alingsås kommun. Man
röjde skog, iordningställde och underhöll kommunala vandringsleder och utförde dessutom
dagsverken för åtskilliga lokala föreningar. Flera av de elljusspår som finns runtom i
kommunen och hundratals av de båtbryggor som ligger utmed Säveån är verk av dessa
kommunala arbetslag.

Leif Hansson (S) m fl anger att arbetsmarknadsåtgärder av detta slag är att föredra framför
många andra och därför bör prioriteras. Ett handlett, varierat och inte minst meningsfullt
arbete utfört tillsammans med andra som ger deltagaren möjlighet att komma tillbaka till
rutiner och utveckla sina egna förmågor och sitt ansvarstagande.
Mot bakgrund av detta föreslår motionärerna att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig instans i uppdrag att
samordna ett inrättande av kommunala arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.
Beredning
Förvaltningen lämnar i skrivelse den 25 maj följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämndens Arbetsmarknadsenhet samordnar kommunens
arbetsmarknadsinsatser och har som främsta uppdrag att på olika sätt stötta
kommuninvånare som är arbetslösa till hållbar egen försörjning. Inom ramen för detta
uppdrag erbjuder verksamheten bland annat individer stöd i att hitta praktik eller arbete.
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Arbetsmarknadsenheten skapar inte egna arbetstillfällen utan kan utgöra ett stöd för parterna
i processen fram till arbete eller praktik. Det betyder att enheten kan vara en länk mellan
individ och en arbetsgivare. Förvaltningen bedömer exempelvis att arbetsmarknadsinsatsen
extratjänster skulle kunna utgöra en form av insats där ett arbetslag med fokus och friluftsliv
kan inrättas. En extratjänst är ett jobb hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell
eller ideell sektor. Utöver detta finns det andra typer av arbetsmarknadsanställningar som
företag och civilsamhället kan nyttja. Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden ryms
dock inte inom de fokusområden inom naturvård och friluftsliv som motionärerna anger in sin
motion och kan därmed inte skapa extratjänster inom dessa områden. Sammanfattningsvis
gör förvaltningen bedömningen att idén med inrättande av arbetslag inom naturvård och
friluftsliv inte kan tillskapas inom kultur- och utbildningsnämndens regi men kan däremot
samverka kring innehållet och individer med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och anser
därmed att motionen är besvarad.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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