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Kommunstyrelsen

Inrättande av arbetsmarknadsutskott under
kommunstyrelsen samt revidering av kommunstyrelsens
reglemente
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Ett arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen inrättas från och med
den 1 oktober 2017.
2. Kommunstyrelsens reglemente revideras enligt redovisat förslag.
Ärende
Utmaningarna på arbetsmarknaden i Linköping kräver att kommunstyrelsens
arbetsmarknadsansvar enligt reglementet får högre prioritet samt att
kommunstyrelsens ansvar för samordning och uppsikt inom
arbetsmarknadsområdet förstärks.
Med den utgångspunkten föreslås ett utskott för arbetsmarknadspolitik (AMU)
inrättas under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens reglemente föreslås
kompletteras med följande text:
§ 10 Arbetsmarknadsutskottets roll och uppgifter

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Arbetsmarknadsutskottet har till uppgift att:
-

Samordna nämndernas arbete med sysselsättnings- och
arbetsmarknadsfrågor, dock ej sådana som faller under
personalutskottets ansvarsområde

-

bereda ärenden avseende strategisk samverkan med externa aktörer
inom arbetsmarknadsområdet

-

bereda ärenden avseende övriga arbetsmarknadspolitiska frågor, dock ej
sådana som faller under personalutskottets ansvarsområde
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-

bereda ärenden avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt inom det
arbetsmarknadspolitiska området

Vid utskottets sammanträden skall föras protokoll.
Utskottet ska årligen vid sitt första sammanträde fastställa en tidplan för
behandling av ärenden.
Utskottet ska bestå av sju ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande.
Utöver ledamöterna ska tre ersättare finnas. Dessa ledamöter och ersättare väljs
av kommunstyrelsen.
Personalutskottets ansvarsområde berörs inte, dock bör en språklig justering
göras i reglementet avseende personalutskottet som tydliggör utskottens olika
ansvar genom att § 8 p. 3 svara för nämndövergripande sysselsättningsfrågor
kompletteras med som rör kommunen som arbetsgivare.
Därutöver görs följdjusteringar avseende paragrafnumreringen i
kommunstyrelsens reglemente.
Övrigt
Arbetsmarknadsutskottets ledamöter och ersättare arvoderas på samma sätt
som kommunstyrelsens övriga utskott arvoderas, vilket regleras i kommunens
regler för ersättningar till förtroendevalda.
Utskottet ska stödjas av kommunledningsförvaltningen. Kommundirektören
utser ansvarig tjänsteperson samt tillser att förvaltningarnas tjänstepersoner i
erforderlig omfattning biträder utskottet.
Planeringsutskottet fortsätter att ansvara för att bereda arbetet med kommunens
näringslivsutveckling enligt nu gällande reglemente. Gränsdragning i
förhållande till personalutskottet sker genom samverkan mellan utskottens
ordföranden och inom kommunledningsförvaltningen.
Bildningsnämndens uppdrag och reglemente förblir oförändrat i samband med
arbetsmarknadsutskottets inrättande.
__________
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Samråd
Föreslagna revideringar i kommunstyrelsens reglemente har samråtts med
juridikfunktionen som tillstyrker förslagen till ändringar.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ärendet är föremål för MBL-information.
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