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Kommunstyrelsen

Inrättande av ett utskott för kultur- och fritidsfrågor och antagande
av arbetsordning för utskottet
KS-2019/94
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta ett kultur- och fritidsutskott,
att fastställa föreslagen arbetsordning för kultur- och fritidsutskottet,
att kultur- och fritidsutskottet övertar rollen som styrgrupp för CIK från arbetsutskottet.
Sammanfattning
Då kommunens ansvar för kultur- och fritidsfrågor ligger som en del i kommunstyrelsens
bredare arbete inrättas ett särskilt utskott för att fokusera på dessa frågor.
Bakgrund
Under den senast gångna mandatperioden, 2014–2018, har kommunen saknat särskild
nämnd med ansvar för kultur- och fritidsfrågor. Ansvaret har istället vilat hos
kommunstyrelsen vid sidan av den nämndens kommunövergripande ledande, samordnande,
och uppföljande funktioner. Mycket händer dock inom området, kommunen satsar stort på ett
centrum för idrott och kultur, och frågorna kan komma att undgå den ingående politiska
beredning som de behöver utan vare sig egen facknämnd eller annat sätt att ge dem
nödvändigt fokus.
Förslaget är därför att inrätta ett särskilt utskott för att bereda ärendena inom kultur- och
fritidsområdet för kommunstyrelsens räkning. Utskottet tar över kommunstyrelsens
arbetsutskotts roll på området och kan i framtiden även ges större delegation att på egen
hand besluta i lämpliga frågor.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget kommer innebära högre kostnader för de arvoden till politiker som deltar i
utskottets arbete. Hur förslaget påverkar kostnaderna på området för kultur- och fritid är
svårare att definitivt uttala sig om. En ökad insyn i, och djupare förståelse för, frågorna som
utskottsledamöterna kan förväntas skaffa sig kan dock leda till effektivare politiska
prioriteringar på området.
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Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
Kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Fritids- och kulturkontoret
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn
Ja

Nej

Beslutet är en rent administrativ åtgärd.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Arbetsordning för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Antaget av kommunstyrelsen den xx januari 2019 § XX
FÖRSLAG 2019-01-18

Innehåll
§ 1 Utskottets roll ..................................................................................................................3
§ 2 Utskottets delegation ......................................................................................................3
§ 3 Utskottets sammanträden ............................................................................................... 3
§ 4 Kallelse och underlag till sammanträdet ......................................................................... 3
§ 5 Protokoll ..........................................................................................................................3
§ 6 Sammanträdenas offentlighet ......................................................................................... 3
§ 7 Ersättning........................................................................................................................3
§ 8 Kallade tjänstemän .........................................................................................................3

§ 1 Utskottets roll
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har en beredande roll i de ärenden som
ankommer kommunstyrelsen inom områdena för kultur och fritid. När ett ärende beretts av
utskottet bör förslag till beslut läggas fram. Utskottet har även att besluta i ärenden i den
utsträckning som kommunstyrelsen delegerat denna rätt.
§ 2 Utskottets delegation
Utskottets delegation framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Utskottets beslut
dokumenteras i protokoll. Utskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen, om sådant finns,
redovisas i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde.
§ 3 Utskottets sammanträden
Utskottet ska ha en sammanträdesplan som fastställs av kommunstyrelsen inför varje nytt år.
Ordföranden kallar till extra sammanträden vid behov.
§ 4 Kallelse och underlag till sammanträdet
Kallelse till utskottets möten görs via automatiska mötesbokningar. Utkastet till kallelse till
kommunstyrelsens sammanträde samt relevanta beslutsunderlag skickas till utskottet innan
mötet. Om arbetsutskottet ska fatta beslut i en fråga bör en separat kallelse utgå med
beslutsunderlag.
§ 5 Protokoll
Eventuella protokoll från utskottets sammanträden ska justeras av ordförande tillsammans
med en på sammanträdet utsedd justerare och ska anmälas till kommunstyrelsen.
I fråga om jäv, protokollföring, protokollets innehåll och justering samt reservationer, äger
kommunallagens regler tillämpning.
§ 6 Sammanträdenas offentlighet
Utskottets sammanträden är slutna. Utskottet bestämmer i vilken utsträckning utomstående
får delta i sammanträden för att lämna upplysningar eller föredra ärenden.
§ 7 Ersättning
Ersättning för ledamöterna utgår enligt Knivsta kommuns gällande ersättningsreglemente.
§ 8 Kallade tjänstemän
Fritids- och kulturchef ska alltid kallas till utskottets sammanträden.

