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Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Tisdag 7 maj 2013 kl. 13:00-15:00.

Beslutande

Se närvarolista.

Övriga deltagande

Eva Engström
Tommy Staaf

Utses att justera

Stig Eng (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2013-05-08.

Sekreterare
Kommunchef

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

76 - 79

Eva Engström

Ordförande
Monica Olsson

Justerande
Stig Eng

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-05-07

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner
2013-05-08
Kommunkontoret i Bergsjö.

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Eva Engström
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§ 76
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar
och anmälan av extra ärenden:
Extra ärenden/informationer
Skyltning av näringslivskontoret.
Rapport från besök av Länsstyrelsen Gävleborg och Region
Gävleborg.
Fullmäktiges sammanträden på Bergsjögården.
Medborgardialog om föreningsbidrag.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 406/2012

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 Staafs förslag till ny förvaltningsorganisation för Nordanstigs
kommun föreslogs organiseras genom en förvaltning med tre
avdelningar:


Kommunledningskontor



Omsorg, vård och lärande



Utbildning

Fullmäktige godkände den nya förvaltningsorganisationen och
beslutade i § 102/2012 att den politiska organisationen skulle anpassas
till den nya förvaltningen efter beredning inom partigrupperna samt
vara genomförd senast 30 juni 2013.
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).
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Forts. § 77
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).
5. Monica Olsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bestå av 15
ledamöter och 15 förste ersättare och 15 andre ersättare.
Kommunstyrelsen ersätter tidigare utbildnings- och kulturnämnden
och omsorgs- och lärandenämnden. I kommunstyrelsen finns
utskott som specialiserar sig på olika områden. Följande utskott
inrättas: Allmänt utskott, Utskott för vård, omsorg och lärande,
Utskott för utbildning (Monica Olssons skrivelse 2013-04-29).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar en politisk organisation med en
kommunstyrelse bestående av 13 ledamöter med 26 ersättare (13+13)
samt att kommunstyrelsen får uppdraget att välja vilka utskott som
tillsätts.
Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsen ska ersätta tidigare utbildningsoch kulturnämnden och omsorgs- och lärandenämnden vars uppdrag
därmed upphävs.
Håkan Larsson (S) yrkar en kommunstyrelsen bestående av
13 ledamöter och 13 ersättare.
Åke Bertils (S) yrkar att en fast fullmäktigeberedning införs med
uppdrag att arbeta med mål, vision och demokrati.
Sven-Åke Eriksson (C) och Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsen
inrättar fyra utskott: ledningsutskott, omsorgsutskott, utbildningsutskott
samt ett myndighetsutskott.
Stefan Haglund (FP) yrkar att fullmäktiges beslut om att den nya
organisationen ska gälla från och med 30 juni 2013 ändras att gälla
från 1 september 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Håkan Larssons yrkanden
om kommunstyrelsen ska ha 26 eller 13 ersättare och finner att
kommunstyrelsen ska ha 26 ersättare.
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Forts. § 77
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Monica Olssons yrkande om 26 ersättare röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande om 13 ersättare röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för Monica Olssons yrkande mot fyra Nej-röster för
Håkan Larssons yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Monica
Olssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om kommunstyrelsen ska få
uppdraget att välja vilka utskott som tillsättas och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande att fullmäktige
tillsätter en fast fullmäktigeberedning med uppdraget att arbeta med
mål, vision och demokrati och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande att
kommunstyrelsen inrättar fyra utskott: ledningsutskott, omsorgsutskott,
utbildningsutskott samt ett myndighetsutskott och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Stefan Haglund yrkande att
fullmäktiges beslut om att den nya organisationen ska gälla från och
med 30 juni 2013 ändras att gälla från 1 september 2013 och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande att
kommunstyrelsen ska ersätta tidigare utbildnings- och kulturnämnden
och omsorgs- och lärandenämnden vars uppdrag därmed upphävs och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Inrätta fyra utskott under kommunstyrelsen att gälla i den nya politiska
organisationen:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott.

Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige antar
kommunstyrelsens förslag till ny politisk organisation.
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Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsen i den nya politiska organisationen ska bestå av
13 ledamöter och 26 ersättare (13 förste ersättare och 13 andre
ersättare).
2. När den nya politiska organisationen träder i kraft upphör
utbildnings- och kulturnämndens och omsorgs- och
lärandenämndens uppdrag och kommunstyrelsen tar över ansvaret
för verksamheten.
3. Den nya politiska organisationen ska gälla från 30 juni 2013.
Ajournering
Sammanaträdet ajournerades mellan kl. 13:20-13:50 för politiska
överläggningar.
Reservationer
Håkan Larsson (M), Kajsa Gladh (M), Stefan Haglund (FP) och Per-Ola
Wadin (FP) reserverar sig mot beslutet i punkt 1.
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§ 78
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.
Bolagets syfte och verksamhetsområde ska primärt vara att verka för
att få till stånd ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Detta är en
avgörande åtgärd för att kunna åstadkomma ett väl fungerande
järnvägssystem i Gävleborg och Västernorrland som helhet.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att Nordanstigs kommun ställer sig positiv till
delägarskap och föreslår att kommunchef Tommy Staaf utses som
kommunens kontaktperson med mandat att delta i processen med att
konstruera ett första förslag till bolagsordning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Nordanstigs kommun ställer sig positiv till delägarskap och utser
kommunchef Tommy Staaf som kommunens kontaktperson med
mandat att delta i processen med att konstruera ett första förslag till
bolagsordning.
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§ 79
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.
Extra ärenden/ informationer
Skyltning av näringslivskontoret.
Stefan Haglund (FP) föreslår att en skylt sätts upp vid
näringslivskontoret och att trappan in till huset lagas.
Stig Eng informerar om att skylten är under tryckning samt att
kommunen som nu är ägare av fastigheten kommer att laga trappan
snarast.
Rapport från besök av Länsstyrelsen Gävleborg och Region
Gävleborg.
Åke Bertils (S) frågar efter en rapport från länsstyrelsens och regionens
besök i Nordanstig 18 april 2013.
Monica Olsson (S) informerar från mötet.
Fullmäktiges sammanträden på Bergsjögården.
Kajsa Gladh (M) frågar vad det kostar att flytta fullmäktiges
sammanträden från Harmånger till Bergsjögården och hur långt
ärendet har kommit.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om kostnaderna och meddelar
att ärendets fortgång påverkas av beslut om politisk organisation och
den pågående lokalutredningen.
Medborgardialog om föreningsbidrag.
Ulf Lövgren (S) frågar hur den medborgardialog om kommunens
föreningsbidrag är upplagd.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om uppdraget att se över
samtliga föreningsbidrag samt att medborgardialogen är uppdelad på
olika platser i kommunen och sker i samarbete med Nordanstigs
Föreningsråd.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
Datum: 2013-05-07
Sida 9

Ledamöter
Monica Olsson ordf
Stig Eng
vice ordf
Katarina Bylin
Sven-Åke Eriksson
Per-Ola Wadin
Sven-Erik Sjölund
Per-Åke Kardell
Ulf Lövgren
Kajsa Gladh
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Ersättare
Kjell Bergström
Åke Bertils
AnnKatrin Åsåker
Anders Engström
Stefan Haglund
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N
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Emmeli Jonsson
Anders Blank

C
S

Thomas v Wachenfeldt
Dick Lindkvist

C
S
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Börje Lindblom

M
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Jörgen Myrman
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Anders Broberg
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Närvaro:
Åke Bertils ersättare för Katarina Bylin.
Stefan Haglund ersättare för Maria Karström.
Kjell Bergström, Anders Blank och Jörgen Myhrman icke tjänstgörande ersättare

Ja

Nej

