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Kommunstyrelsen

Motion angående fältgrupp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås i sin helhet

Ärendebeskrivning
Rune Sandström (S) och Catrin Tufvesson (S) föreslår i motion
- att en fältgrupp inrättas m ed minimum 2 fältassistenter
- att dessa även får till uppgift att verka som drogsamordnare
att detta finansieras från kommunens resultat
att om motionen avslås får kommundirektören i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning av
vad detta innebär för droganvändandet i kommunen.
Motionen har remitterats till arbetsliv- och fritidsnämnden för yttrande.
Arbetsliv- och fritidsnämnden har behandlat motionen under § 26/19.
Bakgrunden till själva motionen anges av motionärerna vara att fullmäktige avslagit deras
yrkande med motsvarande innehåll i samband med budgetbeslutet.
På samma fullmäktigesammanträde beslutades, på Alliansens initiativ, att utreda hur ett
uppsökande arbete som även omfattar kvällar och helger kan utformas. Syftet är det samma
som motionärerna föreslår i sin motion – att förebygga ohälsa och ogynnsam social utveckling. I
uppdraget ingår att identifiera och utveckla effektiva och flexibla arbetssätt.
Motionärernas mål med motionen stämmer väl överens med det som avses i uppdraget. Catrin
Tufvesson och Rune Sandström har dock i sin motion redan bestämt sig för vad lösningen ska
vara, om än som de skriver som en första åtgärd, istället för att låta utredningen få visa om det
finns andra sätt att uppnå samma resultat.
Utifrån ovanstående är arbetsliv- och fritidsnämndens förslag att avslå motionen i sin helhet.

Beslutsunderlag



Motion angående fältgrupp, motion
Arbetsliv-och fritidsnämndens beslut § 26/2019, Motionssvar - Fältgrupp

Kommunstyrelsen

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se

Sida 354 av 472

2 (2)

Pia Almström
Ordförande

Beslutet ska skickas till
För kännedom Kommunfullmäktige, därefter Rune Sandström, Catrin Tufvesson och Arbetslivoch fritidsnämnden
För verkställighet
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Arbetsliv- och fritidsnämnden, protokoll
2019-03-21
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Dnr: AFN 2019/15

§26

Motionssvar - Fältgrupp
Beslut
Arbetsliv- och fritidsnämndens beslut
Arbetsliv- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige avslår motionen

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna föreslår i en motion att en fältgrupp med minst två fältassistenter som också
får i uppdrag att verka som drogsamordnare.
Bakgrunden till själva motionen anges av motionärerna vara att fullmäktige avslagit deras
yrkande med motsvarande innehåll i samband med budgetbeslutet. På samma
fullmäktigesammanträde beslutades, på Alliansens initiativ, att utreda hur ett uppsökande arbete
som även omfattar kvällar och helger kan utformas. Syftet är det samma som motionärerna
föreslår i sin motion – att förebygga ohälsa och ogynnsam social utveckling. I uppdraget ingår att
identifiera och utveckla effektiva och flexibla arbetssätt.
Motionärernas mål med motionen stämmer väl överens med det som avses i uppdraget. Catrin
Tufvesson och Rune Sandström har dock i sin motion redan bestämt sig för vad lösningen ska
vara, om än som de skriver som en första åtgärd, istället för att låta utredningen få visa om det
finns andra sätt att uppnå samma resultat. Utifrån detta blir mitt förslag till beslut att avslå
motionen i sin helhet.

Beslutsunderlag
Signature reference: 3e1a905e-bc5a-4ee3-884d-0c6b8fec332a

•

Motion angående fältgrupp, motion

Yrkande
Helen Thyter (C), Mikael Elmvik (M) samt Robin Persson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Rune Sandström (S) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång
Ordförande ställer lagda yrkanden under proposition och finner att nämnden har beslutat enligt
föreliggande förslag. Varvid votering begärs och verkställs.
Utdragsbestyrkande

Sida 357 av 472

Arbetsliv- och fritidsnämnden, protokoll
2019-03-21

15(21)

Omröstning
Ja för bifall till föreliggande förslag
Nej för bifall till motionen
Ja
Johan Ericsson (M)
Helen Thyter (C)
Rune Sandström (S)
Josefin Hylander (M)
Mikael Elmvik (M)
Gunnar Wiederhielm (M)
Margaret Holmström (M)
Markus Elmberg (L)
Veronica Wikner (S)
Gert Malmros (S)
Nina Lenngren (MP)
Helene Torhaug (SD)
Robin Persson (SD)
Summa

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

4

Omröstningsresultat
Nämnden har således beslutat enligt föreliggande förslag.

Reservation
Rune Sandström (S), Veronica Wikner (S), Gert Malmros (S) samt Nina Lenngren (MP) reserverar
sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

Signature reference: 3e1a905e-bc5a-4ee3-884d-0c6b8fec332a

För verkställighet
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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