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§ 130

OSN/2016:52

Omsorgs- och socialnämndens yttrande om beslut angående organisationsförändring för mottagning av flyktingar och ensamkommande
barn samt Arbetsmarknadsenheten
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att genomföra en organisationsutredning. Uppdraget var att ta fram förslag till en samlad organisation för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Idag ligger
ansvaret utspritt i olika delar av organisationen där förvaltningarna idag bär
driftsansvaret inom sina respektive ansvarsområden.
Omsorgs- och socialförvaltningens bedömning
Utredaren föreslår att uppdraget integration ska samordnas i kommunen
under omsorgs- och socialförvaltningen (OSF). Förvaltningen bedriver idag
verksamhet för ensamkommande barn (EKB) och även ett evakueringsboende för familjer. Det finns en pågående och omfattande verksamhet idag
som är kopplad till integration och det kan vara skäligt att den organiseras
till nämndens verksamheter. Omsorgs- och socialförvaltningen stödjer därmed utredarens förslag till samorganisering.
Utredaren föreslår också att Arbetsmarknadsenheten (AME) och försörjningsstöd samorganiseras under en ledning.
Försörjningsstödet har under många år varit i fokus i kommunen och omsorgs- och socialnämnden har gjort flera insatser över tiden för att påverka
innehåll och kostnader. Det finns flera skäl till att det inte har lyckats fullt
ut. Ett är den allmänna konjunkturen och den lokala arbetsmarknaden och
ett annat är hur vi har organiserat arbetet mellan AME och OSF.
Ett gemensamt arbete är påbörjat under 2015 och pågår även 2016. Syftet är
att skapa förutsättningar för ett samarbete som på ett bättre sätt ska styra
mot att fler personer i långvarigt försörjningsstöd kommer i arbete, utbildning eller till andra transfereringssystem. Omsorgs- och socialnämnden ser
fördelar med att samorganisera dessa två verksamheter under en ledning för
att tydliggöra det gemensamma uppdraget.
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§ 130 (forts.)
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom utredningens bedömning och förslag, samt
att omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra de organisatoriska förändringar som krävs för att inkorporera de nya verksamheterna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-06-14
==========
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
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