1 (3)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Jenny Bolander

2018-04-05

Dnr KS 2017-515

Kommunstyrelsen

Översyn av förvaltningsorganisation inom den sociala
sektorn, beslut
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektörens beslut avseende de principiella förändringarna av
organiseringen av den sociala sektorn (socialtjänsten) i Linköpings
kommun från och med den 1 januari 2019 godkänns.
Ärende
En översyn av den sociala sektorn (socialtjänsten) i Linköpings kommun har
genomförts med fokus på förutsättningarna för en ändamålsenlig och effektiv
förvaltningsorganisation. Mot bakgrund av översynens slutsatser har
kommundirektören fattat beslut om förvaltningsorganisationen inom den
sociala sektorn. Beslutet innebär följande organisering:
•

•

En Social-, omsorgs- och äldreförvaltning (arbetsnamn) som stödjer social-,
omsorgs- och äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd (försörjningsstöd)
med både myndighetsutövning och beställning.
En Utbildningsförvaltning som stödjer arbetsmarknadsnämnd i
beställning/utförande av arbetsmarknadsinsatser.

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen godkänner beslutet om en ny
förvaltningsorganisation inom den sociala sektorn från och med den 1 januari
2019.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Översyn av förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn, beslut
Bilaga 1 Genomlysning av socialtjänsten i Linköpings kommun
Bilaga 2 Översyn av den sociala sektorn
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Bakgrund
I maj 2017 initierade kommundirektören en översyn av den sociala sektorn
(socialtjänsten) i Linköpings kommun med fokus på förutsättningarna för en
ändamålsenlig och effektiv förvaltningsorganisation. Styrgrupp för översynen
är biträdande kommundirektör (ansvarig och sammankallande),
omsorgsdirektör, socialdirektör och direktören för Leanlink.
Underlag för översynen har utgjorts av:
•
•
•
•
•

Tidigare utredningar och granskningar av socialtjänsten
Erfarenheter av nuvarande organisering i politisk- och
förvaltningsorganisation
En genomlysning av sociala sektorn/socialtjänsten inom ramen för denna
översyn utförd av konsultföretaget EY, se bilaga 1
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), systemanalys av socialtjänsten i
Linköpings kommun 2017
Den beslutade politiska organisationen från och med 2019 för sektorn
”Välfärd och socialpolitik”

Styrgruppen konstaterar att en ”Social-, omsorgs- och äldreförvaltning”
(arbetsnamn) är den förvaltningsorganisation som bäst svarar upp mot de
förbättringsområden som identifierats i den nuvarande organisationen.
Styrgruppens förslag innebär:


En ”Social- omsorgs- och äldreförvaltning” som stödjer Social- och
omsorgsnämnd samt Äldrenämnd och Arbetsmarknadsnämnd
(försörjningsstöd) med både myndighetsutövning och beställning.



Att Utbildningsförvaltningen stödjer Arbetsmarknadsnämnden i
beställning och utförande av arbetsmarknadsinsatser.



Förslaget innebär en samorganisering av samtliga verksamhetsområden
inom socialtjänsten på förvaltningsnivå. Förvaltningens
verksamhetsbudget kommer uppgå till cirka 3,3 miljarder och antalet
anställda till cirka 440 medarbetare.

Den nya organisationen föreslås gälla från och med den 1 januari 2019.
Motiven för förslaget är sammanfattningsvis att det ger organisatoriska
förutsättningar för:


Ett helhetsansvar både för respektive verksamhetsområde och sektorn
som helhet



Effektiv samverkan
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Att möta framtida utmaningar, politiska prioriteringar och
omvärldsförändringar



Organisatorisk effektivitet

Samråd
Arbetet med att ta fram förslag till ny förvaltningsorganisation för social sektor
har letts av biträdande kommundirektör. En styrgrupp för översynen har funnits
där berörda direktörer (omsorgsdirektör, socialdirektör och direktör för
Leanlink) har varit delaktiga under hela processen. Styrgruppen har letts av
biträdande kommundirektör.
Riskbedömning har genomförts med huvudskyddsombud för SSR, Kommunal
och Vision. Bedömningen av risker, konsekvensanalys och åtgärder har gjorts
enligt AFS 2001:1.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling i kommunövergripande MB-gruppen gjordes den 12 april 2018.
Förhandlingen avslutades i enighet den 12 april (protokoll bifogas som bilaga).

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Kommundirektör
Socialnämnden
Omsorgsnämnden
Äldrenämnden
Utförarnämnden

