
Interpella)onssvar	  )ll	  Maria	  Rydén	  angående	  administratörernas	  kompetens.

Maria	  Rydén	  (m)	  har	  ställt	  en	  interpella5on	  5ll	  kommunstyrelsens	  ordförande	  angående	  
administratörernas	  kompetens.	  KS	  ordförande	  har	  överlå5t	  5ll	  mig	  aA	  besvara	  interpella5onen.

1/	  Tycker	  Du	  a@	  administratörernas	  kompetens	  är	  vik)g	  a@	  )llvarata	  och	  administratörstjänsterna	  
vik)ga	  a@	  utveckla?

Svar:	  Ja,	  deras	  arbete	  är	  mycket	  vik5gt	  för	  staden

2/	  Om	  svaret	  på	  ovanstående	  fråga	  är	  Ja,	  vill	  jag	  be	  dig	  förklara	  varför	  Du	  inte	  vill	  a@	  hela	  staden	  
ska	  arbeta	  med	  a@	  bä@re	  )llvarata	  administratörernas	  kompetens	  och	  a@	  utveckla	  
administratörstjänsterna?

Svar:	  	  Den	  RödGröna	  majoriteten	  arbetar,	  tvärtemot	  hur	  Marias	  fråga	  formulerats,	  med	  aA	  utveckla	  
och	  5llvarata	  administratörernas	  kompetens	  i	  hela	  staden.

Den	  försöksverksamhet	  som	  bedrevs	  i	  Majorna-‐Linné	  och	  Västra	  Hisingen	  kom	  fram	  5ll	  liknande	  
slutsatser	  och	  utvecklingsarbetet	  fortsäAer	  nu	  på	  eA	  likartat	  säA	  i	  båda	  förvaltningarna.	  Det	  går	  aA	  
dra	  slutsatser	  som	  gäller	  för	  hela	  staden	  u5från	  försöksverksamheterna	  och	  dessa	  erfarenheter	  från	  
försöksverksamheten	  sprids	  nu	  5ll	  övriga	  förvaltningar.	  

När	  alla	  förvaltningar	  ges	  möjlighet	  aA	  arbeta	  u5från	  försöksverksamhetens	  erfarenheter,	  då	  är	  deAa	  
en	  del	  av	  ordinarie	  verksamhet	  och	  inte	  länge	  försöksverksamhet.	  Det	  finns	  därför	  inte	  något	  behov	  
av	  motsvarande	  försöksverksamhet	  i	  övriga	  stadsdelsförvaltningar.	  

SDF	  Majorna-‐Linné	  och	  Västra	  Hisingen	  fortsäAer	  aA	  utveckla	  försöksverksamheten	  t.ex.	  u5från	  
Handlingsplan	  för	  ny	  och	  individanpassad	  struktur	  för	  vuxnas	  lärande	  påbörjas	  eA	  projekt	  Flexica5on	  
(Flexibel	  Educa5on).	  Här	  studerar	  deltagarna	  på	  två	  eller	  tre	  utbildningsnivåer	  (gymnasie-‐,	  
yrkeshögskole-‐	  och	  universitetsnivå).	  Projektet	  har	  tre	  inriktningar,	  administra5on,	  arbetsledare	  bygg	  
och	  anläggning	  samt	  kvalificerad	  underhållstekniker.	  Administratörer	  från	  stadsdelsförvaltningarna	  
Majorna-‐Linné	  och	  Västra	  Hisingen	  har	  erbjudits	  aA	  delta	  i	  projektet	  och	  24	  medarbetare	  från	  
Majorna-‐Linné	  samt	  37	  från	  Västra	  Hisingen	  kommer	  aA	  genomgå	  kompetensutveckling.	  Om	  deAa	  
projekt	  faller	  väl	  ut	  har	  resterande	  stadsdelsförvaltningar	  möjlighet	  aA	  utbilda	  sina	  administratörer	  
genom	  Flexica5on	  framdeles.

Mats	  Pilhem	  	  	  	  (V)
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