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Sammanfattning

Grundskoleförvaltningens nuvarande direktör slutar sitt uppdrag i oktober 2021. Rekrytering av
ny direktör påbörjades under våren 2021 och har genomförts av ett externt
rekryteringsföretag. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett rekryteringsprocessen i
samråd med grundskolenämndens presidium.
Peter Lindberg (f. 1971) föreslås anställas som ny direktör med tillträde 2021-10-01.
Anställningen föreslås bli en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som
direktör på grundskoleförvaltning i sex år.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen anställer Peter Lindberg som direktör på grundskoleförvaltningen
med en tillsvidareanställning och ett tidsbegränsat förordnande på sex år med tillträde
2021-10-01.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Arbetsgivarutskottet 2021-06-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-07
Kommunstyrelsen 2021-06-09
Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Peter Lindberg
Ärendet

SIGNERAD

Grundskoleförvaltningens nuvarande direktör slutar sitt uppdrag i oktober 2021. Rekrytering av
ny direktör påbörjades under våren 2021 och har genomförts av ett externt
rekryteringsföretag. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett rekryteringsprocessen i
samråd med grundskolenämndens presidium.
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Peter Lindberg föreslås anställas som ny direktör på grundskoleförvaltningen. Peter Lindberg har
barn- och ungdomspedagogisk examen vid Malmö lärarhögskola med inriktning fritidspedagog.
Peter Lindberg är sedan juni 2018 förvaltningsdirektör vid förskoleförvaltningen i Malmö stad.
Under perioden oktober 2017-juni 2018 var Peter tillförordnad förskoledirektör. Peter Lindberg
var dessförinnan utbildningschef vid förskoleförvaltningen sedan dess bildande 2013. Peter har
också erfarenhet av att vara skolområdeschef, rektor och förskolechef i Malmö stad.
Peter Lindberg har deltagit i flera chefs- och ledarskapsprogram, bland annat pågående
skolchefs-utbildning vid Skolverket samt i programmet Morgondagens exekutiva chefer som
Malmö stad genomförde tillsammans med Göteborg stad.
Peter Lindberg föreslås tillträda 2021-10-01. Anställningen föreslås bli en tillsvidareanställning
med tidsbegränsat förordnande som direktör i sex år.
Överenskommelse om lön- och anställningsvillkor träffas mellan arbetsgivarutskottet och Peter
Lindberg.
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