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BESLUT  2017-85 

Datum   

Förvaltningschef 2017-06-08     

Handläggare   

 Christian Ivars     

 

  

Integration och samordning av yrkes- och vuxenutbildningen 
från höst-terminen 2017  

 

B A K G R U N D :  T.f. fö rvaltningschefen tillsatte den 1.3.2017 en arbetsgrupp med 

uppdrag att inkömma med fö rslag hur verksamheten inöm ungdöms- öch vuxenut-

bildningen kan integreras. Fö rslagen skulle ha den studerandes/kundens perspek-

tiv i fökus, utga  ifra n befintlig persönalresurs öch att de uppdrag söm nu handhas 

inöm ba de ungdöms- öch vuxenutbildningen förtsa ttningsvis a r kvar. 

Styrelsen antög vid sitt mö te den 12.4.2017 alternativ 1 av de tva  fö reslagna alter-

nativen.  

Med anledning av styrelsens beslut tillsatte fö rvaltningschef Christian Ivars den 

21.4.2017 en förtsatt arbetsgrupp med uppdrag att planera öch genömfö ra fö r-

verkligandet av beslutet infö r HT 2017.  Gruppen skulle inöm ramen fö r ma lsa tt-

ningen öch beslutet utförma samarbetsförmerna, en gröv uppgiftsfö rdelning, pla-

cering av persönal samt uppgö ra en tidtabell fö r planeringen öch fö rverkligandet i 

praktiken innan la sa ret 2017-2018 vidtar. Utrymmesfra gör skulle planeras i sam-

ra d med ö vriga berö rda parter. Gruppen slutfö rde sitt uppdrag i tid inöm Maj ma -

nad.  

 

B E S L U T :  Utbildningssamordnaren, tidigare vuxenutbildningssamördnare, a r un-

dersta lld rektör öch skall handha enhetsö vergripande a renden i samverkan med 

enheterna, samarbeta med de pröjektansta llda öch ö vriga helheter söm inte a r en-

hetsbundna. 

Tre utbildningsplanerare skall integreras under de tre bitra dande rektörerna öch 

deras arbetsutrymmen a r placerade pa  de tre enheterna. De skall samarbeta med 

studiesekreterare öch ö vrig persönal inöm bitra dande rektörers ansvarömra den 

öch tillsammans sö ka effektiverings- öch synergieffekter inöm planering öch utfö -

rande av utbildningar, pröjekt öch ö vriga ansvarsuppgifter. Utbildningsplanerarna 

kan byta utbildningsenhet enligt rektörs öch bitra dande rektörers beslut fö r att ef-

fektivera verksamheten öch ö ka kömpetenser öch kunskap inöm örganisatiönen. 

Tva  nuvarande projektledare förtsa tter med sina nuvarande uppgifter öch a r un-

dersta llda de enheter da r samverkan a r stö rst. En studiesekreterare söm arbetar 

med pröjektansö kningar placeras pa  den enhet da r antalet pröjektansö kningar a r 

stö rst.   

Studiesekreteraren arbetar pa  enheten fö r teknik. 

Beslutet tra der i kraft 1.8.2017. Samtidigt ö verga r enheten fö r Vuxenutbildningen i 

yrkesgymnasiets prima rverksamhet. 

 

I tja nsten  

Christian Ivars 

Fö rvaltningschef  


