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Ramöverflyttning
I tidigare

Oil Akt'"'"f'l

personalhandläggare

inriktningsbeslut

har kommunfullmäktige

angett ett uppdrag

att

centralisera
vissa stabsresurser
som HR och ekonom. Avsikten är att Sala kommun
är en förvaltning där ett gemensamt synsätt och arbetssätt ska prägla arbetet med
personalfrågor
samt ekonomiska frågor. Vär bedömning är att det innebär fördelar
på samtliga nivåer i organisationen
om vi utvecklar gemensamma
arbetssätt.
Avseende personalfrågor
förbättras såväl processer som kvalitetssäkring
av arbetet
i och med detta.
Sedan tidigare

tillhören

av våra personalhandläggare

organisatoriskt

Barn- och
Utbildningskontoret
och nu föreslår vi överflyttning till personalkontoret.
När vi
genomför denna överflyttning finns en oro att Barn och Utbildning förlorar ett
tjänsteutrynime.
Vår uppfattning är snarare att vi vinner på att fler
personalhandläggare
/ personalkonsulter
arbetar tillsammans vilket ger
synergifördelar,
det blir lättare att ersätta vid frånvaro samt att uppgörelsen
innebär att även fortsättningsvis
ska personalhandläggaren
arbeta mot Barn och
Utbildning.
I och med

detta

föreslås

skolnämnden

besluta

att hos kommunfullmäktige

hemställa om att flytta tjänsteutrymme
motsvarande
1,0
personalhandläggare
till personalkontoret
per den 1 januari 2018 samt att samtidigt
flytta medel motsvarande
570 000 kronor till personalkontoret
för att bekosta detta
utrymme.

ltjänsten

JuneAnn

Wincent

Skolchef
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Omfördelning av ram
INLEDNING
[ tidigare inriktningsbeslut
har kommunfullmäktige
angett ett uppdrag att
centralisera vissa stahsresurser som HR och ekonom. Avsikten är att Sala kommun
är en förvaltning där ett gemensamt synsätt och arbetssätt ska prägla arbetet med
personalfrågor samt ekonomiska frågor. Vår bedömning är att det innebär fördelar
på samtliga nivåer i organisationen om vi utvecklar gemensamma arbetssätt.
Avseende personalfrågor förbättras säväl processer som kvalitetssäkring av arbetet
i och med detta.
Sedan tidigare tillhör en av våra personalhandiäggare

organisatoriskt

Barn och

Utbildning och nu föreslår vi överflyttning tili personalkontoret. När vi genomför
denna överflyttning finns en om att Barn och Utbildning förlorar ett tjänsteutrymme. Vär uppfattning är snarare att vi vinner på att fler personalhandläggare

fpersonalkonsulter

arbetar tillsammans vilket ger synergifördelar, det blir lättare

att ersätta vid frånvaro samt att uppgörelsen innebär att även fortsättningsvis
personalhandläggaren arbeta mot Barn och Utbildning.

ska

Beredning
Missiv per den 4 december 2017.
JuneAnn Wincent, skolchef, föredrar ärendet.
Yrkanden
Peter Molin [M] yrkar att skolnämnden beslutar
ät hos kommunfullmäktige
hemställa om att flytta tjänsteutrymme motsvarande 1,0
personalhandläggare till personalkontoret per den 1 januari 2018 samt att samtidigt
flytta medel motsvarande

570 000 kronor till personalkontoret

för att bekosta detta

utrymme.
BESLUT
Skolnämnden

beslutar

att hos kommunfulimäktige
personalhandläggare

hemställa om att flytta tjänsteutrymme

till personalkontoret

flytta medel motsvarande 570 000 kronor till personalkontoret
utrymme.

Utdrag
Kommunfullmäktigo

Utdragsbestyrkande

Justera ndes sign

Lo)

motsvarande 1,0

per den 1 januari 2018 samt att samtidigt
för att bekosta detta

