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Förslag till beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden medger att de i driftbudget reserverade 1 mkr för får ianspråktas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2015-06-09 ny tjänstemannaorganisation för
Socialtjänsten fr o m 1 september 2015.
Under hösten 2015 har arbete pågått med att se över och tydliggöra kontorets inre
organisering. Översynen har utmynnat i förslag till förändringar i socialkontorets
organisation.
Socialnämnden beslutade 2015-09-23 § 128 att i förslag till driftbudget för 2016-18
tills vidare och för oförutsedda kostnader reservera 1 mkr inom socialkontorets
"gemensam verksamhet/ledning och administration".
Socialkontorets organisationsförändring förutsätter att de reserverade medlen får
ianspråktas.
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Ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2015-06-09 ny tjänstemannaorganisation för
Socialtjänsten. Förändringen innebar att dåvarande nämndkontor social samt
socialkontoret slogs samman till ett sammanhållet socialkontor. Den nya
organisationen började gälla den 1 september.

Tjänsteutlåtande
2016-010520

Av det ärende som låg till grund för Kommunstyrelsens beslut framgick att
socialkontorets inre organisation skulle ses över. Under hösten 2015 har kontoret sett
över organisationen med avseende på dels det administrativa stödet och dels
mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn. Med utgångspunkt från detta
görs följande förändringar;
1. Nuvarande sektioner byter namn till enheter. Nuvarande befattningarna
”sektionschefer” och ”biträdande sektionschefer” blir ”enhetschefer” och
”biträdande enhetschefer”.
2. En ny enhet med ansvar för administrativa funktioner bildas – ”administrativa enheten”. Enheten leds av en enhetschef vilket är en ny befattning. Till
enheten omflyttas sammantaget fem befintliga befattningar i kontoret till
enheten (från staben - två systemförvaltare och en administratör samt från
sektionen från äldre och personer med funktionsnedsättning - en avgiftshandläggare och en fakturahandläggare).
3. En ny ”integrationsenhet” bildas för mottagande av nyanlända och
ensamkommande barn. Enheten leds av en enhetschef, en ny befattning. I och
med detta övergår ansvaret för mottagande av nyanlända från nuvarande
sektionen för vuxna samt mottagande av ensamkommande barn till enheten.
4. Befattningen ”biträdande socialchef” utgår.
Förändringarna avseende punkt 1 samt 4 träder ikraft 2016-02-15. Övriga
förändringar, d v s punkt 2 och 3, föreslås träda ikraft snarast efter det att chefer till
berörda enheter är tillsatta.
Beslut om organisatoriska förändringar inom kontoret faller inom ramen för
verkställighet inom socialchefens beslutsmandat.
Finansiering av enhetschef till Integrationsenheten förutsätts ske med statsbidrag.
Förändringar i enlighet med punkt 1,2 och 4 ligger inom ramen för Socialnämndens
driftbudget. Socialnämnden beslutade dock 2015-09-23 § 128 att i förslag till
driftbudget för 2016-18 tills vidare och för oförutsedda kostnader reservera 1 mkr
inom socialkontorets "gemensam verksamhet/ledning och administration". Socialkontorets organisationsförändring förutsätter att de reserverade medlen får
ianspråktas.
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