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Förslag till ändrat namn på utbildnings-och
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Ärende
Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2017, § 6, att från den 1 mars
2017 bilda ett gemensamt kontor av tidigare produktionskontor och
utbildnings- och kulturkontor. I underlaget till kommunstyrelsens beslut om
sammanslagning av kontoren beslutades att kontoret i ett första steg skulle
behålla namnet utbildnings- och kulturkontoret, samtidigt uttalades att
frågan om namn på det nya kontoret skulle utredas vidare
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och kulturkontoret byter namn till bildnings- och
omsorgsförvaltningen från den 4 september 2017.
2. Förvaltningschefstjänsten benämns Bildningsdirektör från den 4
september 2017.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2017 att från den 1 mars 2017
bilda ett gemensamt kontor av tidigare produktionskontor och utbildningsoch kulturkontor.
Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa en samlad organisation för det nya
kontoret.
Vinster som förväntas uppnås i den sammanslagna organisationen är
samordning av system och utvecklingsfrågor, ökad tydlighet beträffande
huvudmannaskapsfrågor samt en generell kraftsamling av ansvar för
utbildningsfrågorna. I den ändrade organisationen är det viktigt att kraven
på transparens och konkurrensneutralitet tillgodoses.
I underlaget till kommunstyrelsens beslut om sammanslagning av kontoren
beslutades att kontoret i ett första steg skulle behålla namnet utbildnings-
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och kulturkontoret, samtidigt uttalades att frågan om namn på det nya
kontoret skulle utredas vidare. I underlaget till beslut uttalades vidare att det
är en fördel att ge kontoret ett nytt namn dels för att kontoret har ett bredare
uppdrag än tidigare namn täcker in, dels för att markera att det är ett
nybildat kontor.
Förslag
I utvecklingsarbetet för att skapa en ny organisation har flera namnförslag
tagits fram. Utgångspunkter för bedömning av lämpligt nytt namn för
förvaltningen är:
•
•
•

förvaltningens namn ska inte upplevas som exkluderande
det ska vara lätt att hitta rätt verksamhet utifrån medborgar- och
myndighetsperspektiv
ett kort namn förordas

Följande sex förslag har tagits fram:
1. Lärande-, omsorg- och kulturförvaltningen
2. Bildnings- och välfärdsförvaltningen
3. Bildnings- och omsorgsförvaltningen
4. Bildnings-, fritids- och omsorgsförvaltningen
5. Utbildnings-, omsorgs-, kultur och fritidsförvaltningen
6. Utbildnings- kultur- och omsorgsförvaltningen
Med stöd av ovan nämnda kriterier föreslås utbildnings- och kulturkontoret
byta namn till
Bildnings- och omsorgsförvaltningen
Bedömning: Ordet bildning har ett brett perspektiv och kan anses innefatta
förvaltningens breda verksamhetsområde inom skola, förskola, kultur och
fritid. Omsorg bör nämnas särskilt eftersom det är en verksamhetsgren som
inte ingår i bildningsområdet.
Förvaltningschefstjänsten föreslås benämnas Bildningsdirektör.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Kerstin Andersson
Utbildningsdirektör
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Expedieras:
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Produktionsutskottet
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