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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - POG, politisk organisation i Gävle
inför mandatperioden 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom POG kommitténs övergripande överväganden och
förslag inför kommande mandatperioden med start 2019
att anta kommitténs förslag att samla ansvaret för beslut och
genomförande av LSS frågor under en och samma nämnd med placering
under nuvarande näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
att anta kommitténs förslag att samla ansvaret för
arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd under en och samma
nämnd med placering under nuvarande näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd
att anta kommitténs förslag att flytta ansvaret för näringslivsarbete och
strategiskt samarbete med universitet och högskolor från näringslivsoch arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen
att såvitt gäller den fördelning av ansvar mellan nämnder som förslaget
innehåller uppdra åt kommunstyrelsen att under augusti månad
återkomma med förslag till reglementsändringar och förslag på förändrat
namn på näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendet i korthet

Den av kommunfullmäktige tillsatta POG kommittén har under
november/januari 2017/2018 haft fem sammanträden med övergripande
diskussion av frågan om politisk styrning och ledning av framtidens
välfärd i Gävle kommun. POG kommittén har även haft ett
sammanfattande möte efter den remissomgång som genomförts.
POG kommittén har följande parlamentariska sammansättning:
Ordförande Patrik Stenvard (M), Jörgen Edsvik (S), Mattias Eriksson
Falk (SD), Ove Vestin(V), Evelyn Klöverstedt (L), Inger Schörling (MP),
Roland Ericsson (C) och Jan-Eric Andersson (KD).
POG kommittén har gjort ett antal övergripande överväganden och
förslag vilka framgår av bilaga. Kommittén har bl a konstaterat att
dagens politiska organisation vad gäller antalet nämnder och bolag i
stort sett är funktionell för att möte framtidens utmaningar och som
både förmår främja helheten och samtidigt få en politisk
verksamhetsförståelse i de enskilda nämnderna/bolagen. Vissa
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förändringar av ansvarsområden mellan nämnderna föreslås för att
tydliggöra och stärka styrningen av vissa frågor. Det gäller främst att
ansvar för beslut och verkställighet av LSS frågor som idag är fördelat på
fyra olika nämnder skall hållas amman och fördelas till en nämnd och
likaså att ansvaret för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder bör
hanteras av en och samma nämnd. Vidare är kommitténs förslag att
ansvaret för näringslivsfrågor och strategiskt samarbete med universitet
och högskolor flyttas till kommunstyrelsen. Bland de allmänna
övervägandena förs bl a resonemang om arbetsbelastning för
förtroendevalda, utskott i nämnder och förstärkta politiska stödresurser.

Beslutsunderlag
Direktiv till POG kommittén
POG kommittén övergripande överväganden och förslag samt kommentar efter
remissomgång
Samtliga remissyttranden

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och helägda bolag under GSAB

Patrik Stenvard
Kommunstyrelsens ordförande
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