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Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Torsdag 4 september 2008 kl. 11:00-12:05.

Beslutande

Stig Eng (c)
Monica Olsson(s)
Stig Jonsson (s)
Ove Wallberg (m)
Bengt-Ola Olsson (s)

Ordförande

Ersättare för Sven-Åke Eriksson

Övriga deltagande

Eva Engström
Thord Wannberg
Margareta Tamm Persson
Mats Collin
Jan Nilsson

Utses att justera

Stig Jonsson (s)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2008-09-11.

Sekreterare
Kommunchef
Ekonomichef
Socialchef
Personalchef

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

159 - 160

Eva Engström

Ordförande
Stig Eng

Justerande
Stig Jonsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2008-09-04

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner
2008-09-12
Kommunkontoret i Bergsjö.

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Eva Engström

2009-10-04
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§ 159
Information om förvaltningsorganisationen.
I det pågående arbetet med ny förvaltningsorganisation, har nu
ledningsgruppen kommit fram till fördelning av antalet tjänster för
respektive verksamhet.
Socialchef Mats Collin informerar om bemanningen i den nya
organisationen inom driftsförvaltningen och kommunstyrelsens
förvaltning. Den nya bemanningen innebär en minskning med ca 10-14
tjänster.
Personalchef Jan Nilsson informerar om reglerna kring uppsägning på
grund av arbetsbrist. Arbetsutskottet diskuterar om eventuellt
avtalspension kan användas i vissa fall.
Arbetsutskottets beslut
1. Godkänna att avtalspension kan användas i vissa fall vid
personalminskningen i samband med omorganisationen.
2. I övrigt godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 160
Informationer och övriga frågor.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp. Extra ärenden kommer att behandlas så att de får
anmälas och sedan beslutar kommunstyrelsen om ärendet ska
betraktas som information, om ärendet ska utredas vidare eller om
ärendet ska överlämnas till annan nämnd.
Fråga
Ove Wallberg (m) frågar hur många nya leverantörer utan avtal som
tillkommit under året i Nordanstigs kommun.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till ledningskontoret att redovisa hur många nya leverantörer
utan avtal som tillkommit under året i Nordanstigs kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

