NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Extra ks
Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Tisdag 7 maj 2013 kl. 13:00.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Förslag till ny politisk organisation i Nordanstigs
kommun.

4.

Inbjudan till delägarskap i Nya Ostkustbanan AB.

5.

Information och övriga ärenden.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Stig Eng (C).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Förslag till ny politisk organisation i Nordanstigs kommun.
Vid årsskiftet 2008/2009 införde Nordanstigs kommun en ny
organisation. En bärande tanke med den nya organisationen var att
kommunstyrelsen skulle arbeta strategiskt och att all driftverksamhet
skulle samlas i en gemensam driftsförvaltning styrd av en nämnd.
Driftsförvaltningen (utbildnings- och omsorgsförvaltningen) har idag två
förvaltningschefer och styrs av två nämnder, omsorgs- och
lärandenämnden (OL) respektive utbildnings- och kulturnämnden (UK).
Den nya organisationen har upplevts som onödigt hierarkisk,
administrativt svåröverblickbar och med oklara ansvarsgränser.
I juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommunchef
Tommy Staaf att genomföra en organisationsöversyn.
Tommy Staaf föredrar förslag till ny förvaltningsorganisation för
Nordanstigs kommun. Förslaget innebär att kommunen drivs av en
förvaltning med tre avdelningar:
•

Kommunledningskontor

•

Omsorg, vård och lärande

•

Utbildning

Fullmäktige beslutade i § 102/2012 att den politiska organisationen ska
anpassas till den nya förvaltningen efter beredning inom partigrupperna
och vara genomförd senast 30 juni 2013.
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FORTS. ÄRENDE 3
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till ny
organisation för Nordanstigs kommun att gälla från 1 januari 2013.
Förvaltningen består av en förvaltning med tre avdelningar –
Kommunledningskontor, Omsorg, vård och lärande samt
Utbildning. Den politiska organisationen ska anpassas till den nya
förvaltningen. Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att presentera
en preliminär kostnadsanalys utifrån den nya organisationen på
kommunstyrelsens sammanträde 8 november 2012
(Arbetsutskottets protokoll § 150/2012).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
ny organisation för Nordanstigs kommun att gälla från 1 januari
2013. Förvaltningen består av en förvaltning med tre avdelningar –
Kommunledningskontor, Omsorg, vård och lärande samt
Utbildning. Den politiska organisationen ska anpassas till den nya
förvaltningen efter beredning inom partigrupperna
(kommunstyrelsens protokoll § 209/2012).
3. Fullmäktige beslutar godkänna informationen (fullmäktiges
protokoll § 80/2012).
4. Fullmäktige beslutar anta förslag till ny organisation för Nordanstigs
kommun att gälla från 1 januari 2013. Förvaltningen består av en
förvaltning med tre avdelningar – Kommunledningskontor, Omsorg,
vård och lärande samt Utbildning. Den politiska organisationen ska
anpassas till den nya förvaltningen efter beredning inom
partigrupperna och vara genomförd senast 30 juni 2013
(fullmäktiges protokoll § 102/2012).

ÄRENDE 4
Inbjudan till delägarskap i Nya Ostkustbanan AB.
Landsting, länsstyrelser och kommuner i Gävleborgs och
Västernorrlands län har sedan mitten av 80-talet drivit flera
gemensamma projekt tillsammans i syfte att utveckla Ostkustbanan.
Det länsgemensamma projektet Nya Ostkustbanan upphör
31 december 2013 varför det finns ett behov och en efterfrågan av en
mer långsiktig plattform för det gemensamma arbetet med att
vidareutveckla Ostkustbanan.
Region Gävleborg och Landstinget Västernorrland bjuder härmed in
länens samtliga 17 kommuner till delägarskap i det bolag som är tänkt
att bildas, med preliminär start 1 januari 2014.
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ÄRENDE 5
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.
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