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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Joakim Kärnborg

2018-09-06

Dnr KS 2018-677

Kommunstyrelsen

Förvaltningarna Leanlink och Verksamhetsstöd och
service, instruktioner
Förslag till beslut
1. Instruktioner till förvaltningarna Leanlink samt Verksamhetsstöd och
service fastställs.
2. Instruktionerna gäller från 1 januari 2019 och tillsvidare.
Ärende
Kommunstyrelsen har beslutat om ny förvaltningsorganisation under
kommunstyrelsen (KS 2018-305) från och med 2019. I samband med detta
beslutades att ”Vidare ska instruktioner till förvaltningen för Verksamhetsstöd
och service och Leanlink tas fram och beslutas av kommunstyrelsen under
hösten 2018.”
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fastställa
instruktioner till de två berörda förvaltningarna Leanlink samt
Verksamhetsstöd och service.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Förvaltningarna Leanlink och Verksamhetsstöd och service, instruktioner,
2018-09-06
Bilaga 1 - Instruktion till förvaltningen för Verksamhetsstöd och service
Bilaga 2 - Instruktion till utförarförvaltningen Leanlink
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Bakgrund
En översyn av förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen har
genomförts med fokus på förutsättningarna för en ändamålsenlig och effektiv
förvaltningsorganisation. Mot bakgrund av översynens slutsatser har
kommundirektören fattat beslut om förvaltningsorganisationen under
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkände kommundirektörens beslut
2018-09-04 § 321.
Beslutet innebär att tre förvaltningar organiseras under kommunstyrelsen:
En Kommunledningsförvaltning som stödjer kommunstyrelsen med uppgifter
som rör styrning, ledning, uppsikt och därtill kommunstyrelsens egen
verksamhet.
En förvaltning för Verksamhetsstöd och service som stödjer övriga
förvaltningar med interna kommunövergripande servicelösningar såsom HR
service, Ekonomiservice, IT-stöd etcetera.
En utförarförvaltning Leanlink som levererar tjänster riktade mot medborgare
på uppdrag av nämnder i Linköpings kommun såsom äldreomsorg, LSS
funktionsstöd etcetera.
Som nästa steg för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv styrning ska
ska instruktioner till förvaltningen för Verksamhetsstöd och service och
Leanlink tas fram och beslutas av kommunstyrelsen under hösten 2018.
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat en instruktion för respektive
förvaltning.
Ekonomiska konsekvenser
Fastställande av instruktionerna medför inga särskilda resursbehov.
Kommunala mål
Den nya förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen förväntas bidra till
att uppfylla de kommunövergripande målen i målområdet verksamhet:
Verksamhet

Hög servicenivå med ett gott bemötande
Effektiva och hållbara arbetsmetoder
Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Instruktionerna bidrar till att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig styrning
av respektive förvaltning.
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Jämställdhet
Respektive förvaltning måste med utgångspunkt i sitt uppdrag hantera sina
utmaningar och möjligheter att bidra till en positiv utveckling för såväl kvinnor
som män.
Samråd
Samråd har skett med utförardirektör, biträdande förvaltningschef på
Kommunledningsförvaltningen samt ekonomidirektör. Samtliga tillstyrker
förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Kommundirektören

