Nyhet från Insikten förvaltningsnytt arbetsmarknadsförvaltningen 24 aug 2016

De föreslås leda AMF 2017
I förslaget till ny organisation för AMF finns det fyra verksamhetschefer.
Nu har förvaltningschef Jesper Theander presenterat vilka han vill se på
dessa poster. En av tjänsterna, chefen för arbetsmarknad, ska
utannonseras externt. På de övriga tre chefsposterna föreslås
direktinplaceringar av chefer som redan finns på förvaltningen.

Nu finns ett förslag på hur verksamhetscheferna ska tillsättas.

Onsdagen den 24 augusti informerades de fackliga organisationerna enligt
MBL och samverkan om förslaget till ny organisation och handlingsplaner
för att förverkliga inriktningsbeslutet.
Närmast berörda medarbetare har också fått information under dagen.
Arbetsgivarens förslag när det gäller verksamhetschefstjänsterna ser ut
såhär:


Nuvarande verksamhetschef för uppdrag, Fredrik Rösténius tillsätts
på tjänsten som verksamhetschef Vuxenutbildning



Nuvarande verksamhetschef för utredningscentrum, Inga-Lill
Andersson tillsätts på tjänsten som verksamhetschef Ekonomiskt
bistånd



Nuvarande avdelningschef för ekonomi/upphandling, Petra
Malmgren tillsätts på tjänsten som verksamhetschef Support



Verksamhetschef för Arbetsmarknad kommer att utannonseras
externt och internt



Nuvarande strategisk utvecklare i utvecklingsstaben, Johanna
Eriksson tillsätts på tjänsten som strategisk utvecklare för
övergripande utveckling/processer



Nuvarande avdelningschef för HR & kommunikation, Annette Birr,
inordnas inom verksamhetsområde Support



Nuvarande avdelningschef för Kvalitet & styrning, Björn Olsson,
inordnas inom verksamhetsområde Support
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Nuvarande verksamhetschef för entrén, Maria Skoglund, har tackat
nej till att bli verksamhetschef i den nya organisationen.

I dag har förvaltningschef Jesper Theander tre verksamhetschefer, tre
avdelningschefer och sex strategiska utvecklare under sig.
I förslaget till ny organisation blir han endast chef för fyra
verksamhetschefer samt en strategisk utvecklare för övergripande
utveckling/processer
Avdelningscheferna Annette Birr och Björn Olsson samt de strategiska
utvecklarna i utvecklingsstaben – Ann Abrahamsson, Nidal Khalil, Ulrika
Leijon-Hoff, Else Ahlgren och Samir Kafedzic – får enligt förslaget
supportchefen som närmsta chef.
De kommer dock att fortsätta tillhöra förvaltningschefens strategiska
ledningsgrupp. I den ingår också Jenny Andersson,
kommunikationsansvarig.
– Mitt förslag grundas bland annat på de samtal jag haft med samtliga i
strategiska ledningsgruppen. I en processorganisation är inte den
organisatoriska tillhörigheten viktigast. Och jag behöver som
förvaltningschef även ha tid över för det stadsövergripande arbetet,
förklarar Jesper Theander.
Den 31 augusti får vi veta hur de fackliga organisationerna slutligen ställer
sig till förslaget. Då förhandlas beslut enligt paragraf 11 MBL med Vision
samt samverkas med övriga fackliga representanter i den
förvaltningsövergripande samverkansgruppen.
Text: Nina Gregoriusson

