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Svar på motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och
friluftsliv - Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S), Björn
Wallin Salthammer (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S) och Björn Wallin Salthammer (S)
har till kommunfullmäktige den 9 december 2020, § 175 lämnat en motion om inrättande av
arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig
instans i uppdrag att samordna ett inrättande av kommunal arbetslag med fokus på
naturvård och friluftsliv.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 januari 2021, § 16 med
beslutet att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 september 2021 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 15 juni 2021, § 79, och anser
motionen besvarad för egen del. I nämndens svar anges bland annat att kultur- och
utbildningsnämnden inte ansvarar för verksamhetsområdena naturvård och friluftsliv, och har
därmed svårt att själva skapa tjänster inom dessa områden. Nämnden bidrar gärna med
samverkan, men en eventuell verksamhet med arbetslag med fokus på naturvård och
friluftsliv kan inte bedrivas i nämndens regi.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 23 augusti 2021, § 141, och anser
motionen besvarad för egen del. Nämnden anger att det finns ett väl fungerande samarbete
med kultur- och utbildningsnämndens arbetsmarknadsenhet, där
samhällsbyggnadsnämndens park- och naturenhet tar emot enstaka personer som vill och
kan arbeta inom enhetens verksamheter. Det finns dock ingen avsedd resurs inom
förvaltningen som kan omhänderta ett arbetslag.
Av de remitterade nämndernas svar framgår att det finns ett gott samarbete mellan kulturoch utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden kring de individer som ingår i olika
arbetsmarknadsåtgärder, och att de tillsammans försöker tillgodose att de som vill och kan
arbeta med naturvård eller friluftsliv får den möjligheten. De båda remitterade nämnderna har
besvarat motionen utifrån sina respektive verksamheter, med de begränsningar som följer av
nämndernas ansvarsområden. Det finns även andra nämnder inom kommunen som arbetar
med delar av arbetsmarknadsområdet.
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Kommunledningskontoret är positiva till motionens andemening att samordna och utöka
arbetet med olika arbetsmarknadsinsatser. Kommunledningskontoret ser ett behov av att
samordna frågan mellan samtliga berörda nämnder. Kommunledningskontoret föreslår därför
att motionen anses besvarad, med ett förslag till beslut i kommunstyrelsen om ett riktat
uppdrag till kommunledningskontoret att inleda samtal med berörda nämnders presidium för
att ta ett helhetsgrepp kring frågan.
Arbetsutskottet har den 26 januari 2016, § 6 behandlat ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:

1. Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att starta upp ett arbete med berörda nämnders
presidier för att samordna kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
Expedieras till
Klk-stab
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