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Översyn av områdeskontorens funktion
06.252 00
Barn‐ och utbildningsnämnden behandlade 2006‐04‐26, § 47, revisionens
rapport om rektorsfunktionen i grundskolan. I samband med detta beslöt
nämnden att till skolchefen uppdra att genomföra en översyn av
områdeskontorens funktion.
Konsult Gun‐Britt Sandström, Nyttab i Norrbotten AB, har genomfört
översynen och utarbetat rapporten Mot en långsiktigt hållbar struktur, bilaga 1
till denna paragraf. Till utredningen fogas riskanalys bilaga 2 till denna
paragraf.
I rapporten presenteras två alternativ till förändrad organisation:
•
•

Ett alternativ där för‐ och grundskola leds av vardera en mellanchef,
alternativ x.
Ett alternativ där för‐ och grundskola indelas i tre geografiska områden
som vart och ett leds av en mellanchef, alternativ y.

I båda alternativen är områdeskontoren avskaffade, vissa administrativa
resurser placeras på högstadieskolorna och andra i den centrala
administrationen. I båda alternativen finns ett uppdrags‐/utvecklingskontor
till stöd för linjeorganisationen.
Inkomna remissvar redovisas vid nämndens handläggning av ärendet.
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Förvaltningens förslag till beslut
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn‐ och utbildningsförvaltningens ledningsorganisation förändras i
enlighet med alternativ y.
Områdesnivån avvecklas och därmed områdesadministrationen.
Områdeskontoren och befattningen servicechef avvecklas.
”Högstadieskolor” förses med ett administrativt stöd placerat på skolan.
Ledning och styrning ska stödja ett 1‐16 års perspektiv.
Tre befattningar som för‐ och grundskolechefer inrättas.
En befattning som chef för utvecklingskontoret inrättas.
Den nya ledningsorganisationen gäller från och med 2007‐08‐01 och
syftar till att åstadkomma en effektiv administration. De administrativa
förändringarna genomförs i etapper under innevarande år.

Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2007‐03‐06.
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Thomas Olofsson (fp)
att barn‐ och utbildningsnämnden föreslås uppskjuta beslutet om
organisationsförändring tills förslag om detaljorganisation för
administrationen föreligger.
Leif Wikström (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt föreslår att för‐
och grundskolecheferna i den nya organisationen får ett förordnande på tre år.
Ordföranden prövar Thomas Olofssons (fp) yrkande mot Leif Wikströms och
finner att Thomas Olofssons yrkande avslagits och Leif Wikströms yrkande
bifallits.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag med det tillägget att för‐ och grundskolecheferna i den
nya organisationen får förordnande för tre år.
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Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot förslaget till förmån för det egna
yrkandet.
_____
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde sammanfattar skolchefen
remissvaren som inkommit.
Vid nämndens sammanträde yrkar Thomas Olofsson (fp) återremiss för att få
helhetssyn på organisation och lokaler.
Ingrid Elisabeth Wikström (c) yrkar återremiss för att göra utredningen
tydligare och mer tillfredsställande.
Eva Haglund (mp) förordar alternativ y samt utannonsering av
utvecklingschefstjänst, men yrkar återremiss för att tydliggöra utredningen.
Annika Sundström (v) yrkar bifall till alternativ y men föreslår att två
befattningar som för‐ och grundskolechef inrättas.
Annika Sundström (v) yrkar avslag på förslaget om chef för
utvecklingsenheten.
Annika Sundström (v) yrkar att områdeskontoret i Råneå ska finnas kvar.
Moderaterna yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med det tillägget att
områdeskontoret i Råneå ska finnas kvar.
Ordföranden föreslår att områdeskontoret i Råneå kan vara kvar om önskemål
om detta finns. Dock tilldelas inte mer pengar för detta ändamål utan
finansieras inom den ekonomiska ramen.
Ordföranden prövar återremissyrkandena och finner att de avslagits.
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Ordföranden prövar Annika Sundströms (v) yrkande om två för‐ och
grundskolechefer och finner att det avslagits.
Ordföranden prövar Annika Sundströms (v) yrkande om att inte inrätta chef
för utvecklingsenheten och finner att det avslagits.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ingrid Elisabeth Wikström (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Annika Sundström (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_____
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