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Kommunfullmäktige 2019-11-04 

§181 Förändring av förvaltningsorganisationen 

Kommunledningen lägger fram ett förslag på att socialförvaltningen och äldreförvaltningen slås 
ihop till en gemensam förvaltning. Den nya förvaltningen föreslås att inrättas 1 januari 2020. 

Vänsterpartiet tycker att förslaget att slå samman socialförvaltningen och äldreförvaltningen till 
en gemensam förvaltning ska återremitteras till kommunstyrelseförvaltning för ytterligare 
beredning.  

Ärendet behöver en djupare analys. Beredningen i ärendet har i bästa fall gått ut på att rota i 
byrålådorna, där man hittat en utredning från 2015 som inte säger särskilt mycket. Om dess 
slutsatser skulle varit av stort värde framstår det som obegripligt varför man låtit ligga i fyra år. 
Och nu lägger fram ett förslag om att en gemensam förvaltning som ska inrättas på mindre än 
tre månader.  
 
Vi tycker inte man ska skynda igenom sådana här stora beslut. Att frågan går på remiss är 
också viktigt så att nämnderna, pensionärsföreningarna och andra aktörer kan komma med 
synpunkter. 

Sammanslagningen av socialförvaltningen och äldreförvaltningen är bara en av många förslag i 
utredningen från 2015. Det är dessutom så att man i utredningen också ger olika förslag på hur 
omorganisation/sammanslagningen mellan socialförvaltningen och äldreförvaltningen kan gå till. 
Bland annat nämns en tänkbar verksamhetsfokuserad omorganisation då det förvisso är kvar 
två förvaltningar, men att de ska organiseras i en Individ- och familjeförvaltning och en Vård- 
och omsorgsförvaltning. Här saknas en analys varför inte det förslaget skulle kunna vara en 
tänkbar väg framåt. 

Riskerna med en ren sammanslagning av socialförvaltningen och äldreförvaltningen är enligt 
utredningen att ”utmaningen med en sådan sammanslagning är dock att området kan bli 
för stort och svårstyrt samt att ett tydligt medborgarfokus kan minska.” 



Det saknas en analys och en strategi kring hur man neutraliserar dessa risker som anges i 
utredningen. 

Det finns ingen analys vilka synergieffekter man hoppas uppnå och det finns ingen analys kring 
arbetsmiljökonsekvenserna. Oavsett vilka åtgärder kommunen avser vidta är det för 
Vänsterpartiet centralt att arbetsmiljön för kommunens anställda alltid är föredömlig. 

Förslag till beslut: 

1. Att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att genomföra en utredning med 
djupare analys där andra aktörer kan ge remissvar samt säkerställa att en ihopslagning 
inte drabbar personalen eller brukarna negativt 
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