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Inrättande av samverkansorgan för genomförande av gemensamma resultatmål
Kommunstyrelsens beslut
l. Kommunstyrelsen inrättar ett samverkansorgan för beredning av
frågor med anknytning till kom1nunens gemensamma resultatmål benämnt Samverkansberedningen, bestående av presidierna i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kulturoch utvecklingsnätnnden, milj ö- och byggnadsnärrillden, socialnämnden och Lahohnsbuktens VA sa1nt styrelsepresidiet i Laholmshen1 AB/Kon11nunfastigheter i Lahohn AB.
2. Smnverkansorganet ersätter samhällsbyggnadsberedningen,
styrgruppen för ba1n och unga srunt folkhälsorådet
3. l(oinlnunstyrelsen ger koJ.ninunledningskontoret i uppdrag att
genainföra en utvärdering av saluverkansorganet som ska redovisas för kom1nunstyrelsens senast vid styrelsens srunmanträde i
juni 2018.

Ärendebeskrivning
I(o1n1nunfulhnäktige fastställer i sa1nband 1ned kommunplan ge1nensam1na resultatmål med prioriterade inriktnings1nål som berör nämnden1a och i vissa fall kommunens helägda bolag. För samordning och
beredning av frågor kopplade till resultattnålen krävs utvecklade
saluverkansformer mellan nämnderna och andra berörda organ.
Enligt regle1nentet för kom1nunstyrelsen svarar styrelsen för beslut
om samordning mellan nämnderna. Likaså har varje nämnd i sitt reglemente ålagts att samråda när deras verksalnhet och ärenden berör
styrelsens eller annan nä1nnds verksamhet.
Det finns i dag tre kommunala organ för samordning och beredning
av frågor som kräver ett helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen har
den 2 december 2014, § 230, inrättat en samhällsberedning för beredning av fysiska planeringsfrågor som består av kommunstyrelsens
och miljö- och byggnadsnämndens presidier samt l :e vice ordföranden i Laholmsbuktens V A -nä1nnd.
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F ör samverkan i frågor som rör barn och unga har i samband med
fulhnäktiges beslut den 28 juni 2011, § 95, om plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga inrättats en politisk styrgrupp som består av presidierna i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnäinnden, kultur- och utvecklingsnämnden, socialnämnden och
Region Hallands lokala nämnd Laholmsnämnden samt representanter för Polismyndigheten och Region Halland. Vidare finns inrättat
ett folkhälsoråd för samverkan i folkhälsofrågor som består av företrädare för Laholmsnämnden, kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden.
l(o1n1nunledningskontoret föreslår att samhällsberedningen, styrgruppen för barn och unga sa1nt folkhälsorådet ersätts av ett nytt
samverkansorgan för beredning av frågor med anknytning till kommunens ge1nensa1n1na resultattnål. Smnverkansorganet föreslås bestå av presidierna i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnä1nnden,
kultur- och utvecklingsnä1nnden, n1iljö- och byggnadsnä1nnden, socialnämnden och Lahohnsbuktens VA sa1nt styrelsepresidiet i Lahohnshem AB/Komn1unfastigheter i Laholm AB.
Det nya samverkansorganet föreslås benämnas Samverkansberedningen. Sa1nverkansorganets uppgift är att bereda frågor med koppling till genomförandet av beslutade ko1nmungemensatnma resultatmåL Samverkansorganet har inga beslutsbefogenheter, utan det
förutsätts att respektive företrädare för deltagande part initierar frågor som kräver beslut hos respektive organ. Smnverkansorganet föreslås arbeta utifrån en fastlagd sammanträdesplan med fyra 1nöten
per år geno1n kallelse av kommunstyrelsens ordförande. Samverkansorganet föreslås biträdas av kolllinunchefen, verksamhetschefer
och bolagschefer.
Vidare föreslås att kommunstyrelsens ordförande i förekommande
fall bjuder in företrädare för andra organ såsom Region Halland och
Polistnyndigheten att delta när samverkansorganet behandlar frågor
som berör respektive organs verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Ledningsutskottets protokoll den 7 februari 2017 § 30.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den l Ojanuari 2017.
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Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden,
miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och Laholmsbuktens
V A, Laholmshem AB samt Region Halland.
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Kommunledningskontoret

Inrättande av samverkansorgan för genomförande av gemensamma
resultatmål
Kommunledningskontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen inrättar ett samverkansorgan för beredning av frågor med anknytning
till kommunens gemensamma resultatmål benämnt Samverkansberedningen bestående av
presidierna i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och
utvecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och Laholmsbuktens
VA samt styrelsepresidiet i Laholmshem AB/Kommunfastigheter i Laholm AB.
2.

Samverkansorganet ersätter samhällsberedningen, styrgruppen för barn och unga samt
folkhälsorådet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer i samband med kommunplan gemensamma resultatmål med
prioriterade inriktningsmål som berör nämnderna och i vissa fall kommunens helägda bolag.
För samordning och beredning av frågor kopplade till resultatmålen krävs utvecklade samverkansformer mellan nämnderna och andra berörda organ.
Enligt reglementet för kommunstyrelsen svarar styrelsen för beslut om samordning mellan
nämnderna. Likaså har varje nämnd i sitt reglemente ålagts att samråda när deras verksamhet
och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Kommunstyrelsens ordförande har därför uppdragit åt kommunchefen att se över samverkansformerna kring kommunens gemensamma resultatmål.
Det finns i dag tre kommunala organ för samordning och beredning av frågor som kräver ett
helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen har den 2 december 2014, § 230, inrättat en samhällsberedning för beredning av fysiska planeringsfrågor som består av kommunstyrelsens och
miljö- och byggnadsnämndens presidier samt 1:e vice ordföranden i Laholmsbuktens VAnämnd. För samverkan i frågor som rör barn och unga har i samband med fullmäktiges beslut
den 28 juni 2011, § 95, om plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga
inrättats en politisk styrgrupp som består av presidierna i kommunstyrelsen, barn- och
ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, socialnämnden och Region Hallands
lokala nämnd Laholmsnämnden samt representanter för Polismyndigheten och Region
Halland. Vidare finns inrättat ett folkhälsoråd för samverkan i folkhälsofrågor som består av
företrädare för Laholmsnämnden, kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och
utvecklingsnämnden och socialnämnden.
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Kommunledningskontoret föreslår att samhällsberedningen, styrgruppen för barn och unga
samt folkhälsorådet ersätts av ett nytt samverkansorgan för beredning av frågor med anknytning till kommunens gemensamma resultatmål. Samverkansorganet föreslås bestå av presidierna i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden,
miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och Laholmsbuktens VA samt styrelsepresidiet
i Laholmshem AB/Kommunfastigheter i Laholm AB.
Det nya samverkansorganet föreslås benämnas Samverkansberedningen. Samverkansorganets
uppgift är att bereda frågor med koppling till genomförandet av beslutade
kommungemensamma resultatmål. Samverkansorganet har inga beslutsbefogenheter, utan det
förutsätts att respektive företrädare för deltagande part initierar frågor som kräver beslut hos
respektive organ. Samverkansorganet föreslås arbeta utifrån en fastlagd sammanträdesplan
med fyra möten per år genom kallelse av kommunstyrelsens ordförande. Samverkansorganet
föreslås biträdas av kommunchefen, verksamhetschefer och bolagschefer.
Vidare föreslås att kommunstyrelsens ordförande i förekommande fall bjuder in företrädare
för andra organ såsom Region Halland och Polismyndigheten att delta när samverkansorganet
behandlar frågor som berör respektive organs verksamhetsområde.
För att stödja nämnderna med samverkan i förstudier och projekt som syftar till att uppnå de
gemensamma resultatmålen har det på verksamhetsnivå inrättats utvecklingsgrupper med
koppling till de av fullmäktige nu beslutade fyra målområdena Barn och unga, Hållbar tillväxt, Utbildning, näringsliv och företagsamhet samt Trygg välfärd. Utvecklingsgrupperna
rapporterar till en strategisk ledningsgrupp där prioriteringar görs på tjänstemannanivå.
Tanken är att utvecklingsgrupperna ska redovisa arbetet kring de gemensamma målen till den
nya samverkansberedningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2017.
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden
Kultur- och utvecklingsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Laholmsbuktens VA
Laholmshem AB/Kommunfastigheter i Laholm AB
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