TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.325
Datum: 2017-12-122017-12-12
Tf Administrativ chef Mats Edvardsson
E-post: Mats.Edvardsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Inrättande av föreningsråd
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2017-09-28 beslutat att föreslå fullmäktige att
inrätta ett föreningsråd. Föreningsrådet ska vara ett samverkansorgan för ideella föreningar i
Ale kommun och rådet ska underlätta kontakten mellan föreningslivet och samhällsorgan i
frågor av gemensam betydelse för flera föreningar. Det föreslagna föreningsrådets uppgifter
föreslås bl a att vara att verka för att utveckla föreningslivet i Ale kommun, bevaka och driva
föreningslivets intressen och verka för att utveckla samverkan mellan föreningar.
I § 4 i det reglemente för kultur- och fritidsnämnden som kommunfullmäktige antagit 2017-0307, § 28, framgår att kultur- och fritidsnämnden, inom ramen för kommunfullmäktiges mål och
riktlinjer, "ska, genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma ideella föreningar,
andra organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det
arbete som dessa bedriver".
Det är således sektor kommunstyrelsens bedömning att inrättande av ett föreningsråd, dess
sammansättning, dess uppdrag och arbetsformer är något som kultur- och fritidsnämnden kan
besluta om och kommunfullmäktige behöver inte fastställa ett reglemente för ett föreningsråd.
Kommunstyrelsen bör därför hänskjuta till kultur- och fritidsnämnden att besluta om uppdrag,
sammansättning och arbetsformer för ett föreningsråd.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att till kultur- och fritidsnämnden hänskjuta beslut om uppdrag,
sammansättning och arbetsformer för ett föreningsråd.

Björn Järbur
Kommunchef

Mats Edvardson
Tf Administrativ chef

Beslutsunderlag
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Tjänsteutlåtande,2017-12-12 2017-12-12
Protokollsutdrag, 2017-09-28 från kultur- och fritidsnämnden, KFN § 69
Tjänsteutlåtande, 2017-09-18
Reglemente för föreningsrådet, 2018-09-18
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Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kultur- och fritidsnämnden
Sektorchef UKF
Verksamhetschef kultur och fritid
För kännedom
Utvecklings- och förvaltningssekreteraren
Tf Administrativ chef
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