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Bilaga: Ny organisation
Ärendebeskrivning
Organisationen för den centrala administrationen, skolkontoret, har setts över
med anledning av att områdeskontoren avvecklas samt att befattningen som
administrativ chef blir vakant.
Skolchefens förslag till beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslås besluta följande:
Ekonomienheten flyttas från den administrativa avdelningen och
placeras som självständig enhet underställd skolchef. Chef för
ekonomienheten är direkt underställd skolchef.
• Administrativ chef är direkt underställd skolchef. Den administrativa
avdelningen består av kanslienhet, IT‐enhet, skolmåltider,
arbetsmiljöingenjör och lokalsamordnare. Avdelningen kompletteras med
en befattning som lokalintendent. Skolvaktmästarna placeras
organisatoriskt i den administrativa avdelningen.
• Till ställföreträdande skolchef utses linjechef som av skolchefen bedöms
lämplig.
• Chef för utvecklingsenheten ansvarar för att samordna och administrera
verksamhetsplanen och är kontaktperson med kommunledningen i
strategisk planering.
•

Förhandlingar enligt § 11 MBL har hållits 2007‐10‐09.
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Yrkanden
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Thomas Olofsson (fp) bifall till
förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslås besluta enligt förvaltningens förslag.
_____
Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar justera organisationen för barn‐
och utbildningsförvaltningens centrala administration enligt följande:
• Ekonomienheten flyttas från den administrativa avdelningen och

placeras som självständig enhet underställd skolchef. Chef för
ekonomienheten är direkt underställd skolchef.
• Administrativ chef är direkt underställd skolchef. Den administrativa
avdelningen består av kanslienhet, IT‐enhet, skolmåltider,
arbetsmiljöingenjör och lokalsamordnare. Avdelningen kompletteras
med en befattning som lokalintendent. Skolvaktmästarna placeras
organisatoriskt i den administrativa avdelningen.
• Till ställföreträdande skolchef utses linjechef som av skolchefen bedöms
lämplig.
• Chef för utvecklingsenheten ansvarar för att samordna och administrera
verksamhetsplanen och är kontaktperson med kommunledningen i
strategisk planering.
_____

Beslutsexpediering
Chefer i barn‐ och utbildningsförvaltningen
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