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Här följer Vänsterpartiet Gävles yttrande om förslaget till POG;
Utifrån de inkomna synpunkterna anser Vänsterpartiet att de
övergripande slutsatserna som dragits överlag är belysande, men vad
gäller förslag till justeringar i ansvarsområdena mellan nämnderna anser
vi att;
-

förslaget att ansvar för beslut respektive utförande av LSS som
idag finns under tre nämnder bör samlas och ansvaret tydliggöras
med placering under nuvarande Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden är positivt. Dock är det viktigt att även
förvaltningsstrukturen och att det så kallade verksamhetsområdet
”socialpsykiatrin” följer med i LSS:s flytt. Det är viktigt att det
skapas en bättre tydlighet gällande hela situationen för de i behov
av LSS.

-

förslaget att arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd bör
kopplas ihop även ansvarsmässigt med placering under nuvarande
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden är dåligt.
Vänsterpartiet vill att försörjningsstöd ligger kvar under
socialtjänsten. Idag finns ett väl fungerande samarbete mellan
Arbetsmarknadsenheten och Socialtjänsten som naturligtvis kan
förbättras, men att flytta försörjningsstöd kan medföra risker för
de som är i behov av försörjningsstöd men även är aktuell inom
andra delar av socialtjänsten. Vidare kan nuvarande
utvecklingsprojekt stannas upp vid en organisationsförändring.
Vänsterpartiet ser ingen tydlig fördel med att flytta ansvaret när
det gäller försörjningsstöd till Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden då mycket kring dessa frågor avgörs i
Socialnämndens myndighetsutskott så blir det ingen vinst för
Socialnämnden.

-

förslaget att hänskjuta diskussion om eventuella bildningar av
utskott i nämnderna för att minska arbetsbelastningen anser vi
utifrån en demokratiaspekt vara problematiskt då det riskerar att

ställa ”små” partier utanför den demokratiska processen. Om
utskott bildas bör de generellt begränsas samt vara beredande och
inte beslutande.
-

förslaget att inte ändra antalet ledamöter i respektive nämnd/bolag
finner vi positivt, men inte när det gäller att
nämnders/styrelsernas presidier ska omfatta två vice ordförande,
varav den andre vice ska representera oppositionen.
Vänsterpartiet anser att detta medför otydliga roller och en suddig
ledning. Vänsterpartiet ser i nuläget ingen vits med att detta
införs.

-

förslaget om att de politiska stödresurserna bör utökas samt
tjänstemannastödet till oppositionen förstärkas är av godo. Detta
kan möjliggöra än mer genomarbetade förslag.

I övrigt anser Vänsterpartiet Gävle att sammanslagningen av Tekniska
Nämnden och Bygg & Miljönämnden resulterat i en alltför tung
Samhällsbyggnadsnämnd som kräver mycket förberedelsearbete av
berörda politiskt förtroendevalda och för många ärenden på
sammanträdena. Med nuvarande volymutveckling på detaljplaner och
byggande så är också tiden mycket knapp för ordentliga föredragningar
från tjänstemännen. Detta löses inte med att nämnden inrättar utskott. Ett
sätt är istället att ha fler nämndsammanträden och ett annat sätt är att
flytta vissa ansvarsområden till någon annan nämnd. t.ex. jävsnämnden
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