
Sammanträdesprotokoll 2018-12-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2018-12-05 - Kommunhuset klockan 16.10 - 16.30

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande
Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare för Christer Olsson (S)
Tommy Brorsson (SD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot

Övriga deltagande Stefan Christensson, ekonomichef och tillförordnad kommunchef
Anders Svensson, sekreterare på sammanträdet

Justering
Justerare Thomas Bjertner

Plats och tid Kommunhuset 2018-12-06 klockan 16.00

Justerade paragrafer §§ 352 - 352

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Anders Svensson

Ordförande
.................................................................
Carina Zachau

Justerare
.................................................................
Thomas Bjertner

ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-12-05

Datum för anslag 2018-12-07 Datum för nedtagande 2018-12-30

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet
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Innehållsförteckning

KSAU § 352 Gemensam nämndorganisation 3 - 5
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KSAU § 352 KLK.2018.619 001

Gemensam nämndorganisation

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att nämndsadministrationen avseende
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden samordnas och
organiseras inom kommunledningsförvaltningens administrativa
enhet. Kansli- och HR-chefen ges i uppdrag att efter facklig
samverkan/förhandling genomföra de organisatoriska och
personella förändringar som krävs för att en gemensam
nämndsadministration gällande dessa två nämnder ska kunna
införas. Förändringen ska vara kostnadsneutral för kommunen
som helhet och finansieras genom att befintliga personalresurser
omfördelas.

Kommunstyrelsens beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut
2017-10-04 § 175 avseende gemensam nämndsadministration för
hela kommunen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2017-10-04 § 175 att kommunens nämnds-
administration ska samordnas och organiseras inom kommunlednings-
förvaltningen. Kommunchefen gavs i uppdrag att efter facklig
samverkan/förhandling genomföra de organisatoriska och personella
förändringar som krävs för att en gemensam nämndsadministration ska
kunna införas. Förändringen ska vara kostnadsneutral för kommunen
som helhet och finansieras genom att befintliga personalresurser
omfördelas.

I en tjänsteskrivelse 2018-09-03 från dåvarande kommunchefen
Charlotta Kabo Stenberg framförs följande:

"Efter detta beslut har kommunens Kansli och HR-chef haft uppdraget
att genomföra förändringen. Nya arbetssätt har införts för att förbereda
för förändringen och påbörja arbetet med att uppnå de effekter som
förändringen syftar till, det vill säga minskad sårbarhet, ökad kvalitet,
samt enhetlighet gällande kallelser och protokoll.

På sikt förväntas effektiviteten öka och även möjligheterna till
utveckling och samordning av verksamheten.
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Kommunens samtliga nämndsekreterare har träffats regelbundet under
Kansli och HR-chefens ledning, nya rutiner har utarbetats vilka ska
borga för en enhetlighet samt ökad kvalitet. Samarbetet har även lett till
en minskad sårbarhet då gruppen hjälps åt att hitta lösningar gällande
ersättare vid eventuella sjukdomar och övriga vakanser.

Genom att en stor del av de önskade effekterna kan uppnås utan att
ändra organisationen har frågan lyfts i kommunchefens ledningsgrupp
om det verkligen finns behov av att ändra organisationen. I detta
sammanhang framförde några av förvaltningscheferna att de såg
svårigheter med organisationsförändringen då nämndsekreterarna i
vissa fall har en väsentlig roll i andra arbetsuppgifter inom
förvaltningen vilka skulle vara svåra att organisera efter en
ormorganisation. Dessa förvaltningschefer vill istället se en större
förändring där man tar ett helhetsgrepp över hela kommunens
administration dvs inte enbart gällande nämndadministration.

Därefter har en avstämning gjorts av nämndarbetet inom samtliga
förvaltningar avseende enhetlighet och kvalitet. Denna resulterade i att
kommunchefens ledingsgrupp nu ser behov av att göra en mindre
förändring som enbart innebär en samorganisering av
nämndadministrationen inom samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen. Detta skulle innebära att den administrativa enheten
inom kommunledningsförvaltningen tar ansvar även för
samhällsbyggnadsnämndens nämndadministration."

Dåvarande kommunchefen föreslår i sin tjänsteskrivelse 2018-09-03 att
kommunstyrelsen beslutar:

· Att nämndsadministrationen avseende kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden samordnas och organiseras inom
kommunledningsförvaltningens administrativa enhet.

· Att ge kansli- och HR-chefen i uppdrag att efter facklig
samverkan/förhandling genomföra de organisatoriska och
personella förändringar som krävs för att en gemensam
nämndsadministration gällande dessa två nämnder ska kunna
införas.

· Att förändringen ska vara kostnadsneutral för kommunen som
helhet och finansieras genom att befintliga personalresurser
omfördelas.

· Att kommunstyrelsens beslut 2017-10-04 avseende gemensam
nämndsadministration för hela kommunen upphävs.
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Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till beslut i
dåvarande kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-09-03.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Gemensam nämndadministration
Protokollsutdrag KS 2017-10-04 § 175 - Samordnad
nämndadministration
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2019-01-09
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