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Ett hållbart ledarskap inom det sociala 

verksamhetsområdet 

Bakgrund 

Inom det sociala verksamhetsområdet har det länge funnits ett behov av att se över den 

ledningsstruktur som finns för att få ett hållbart ledarskap som gör att uppdragen blir 

hanterbara och att man som chef och ledare får utrymme för att utveckla sin verksamhet 

samtidigt som man kan fullgöra sitt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.  

 

Idag finns det en ojämn belastning mellan de olika uppdragen för enhetschefer där ett par 

chefer också har en kombinationstjänst som innebär att man ska ha fokus och prioritera 

mellan uppdragen. Det gäller uppdraget som enhetschef för sjuksköterskor/medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) och enhetschef för rehabilitering/medicinskt ansvarig för 

rehabilitering (MAR).  

När det gäller kombinationstjänster finns alltid en risk att man får prioritera den ena delen 

av uppdraget som gör att annat får stå tillbaka och det man upplever är att kvalitetsarbetet 

och utvecklingsfrågor som ligger på MAS/MAR uppdraget får stå tillbaka för att hantera 

chefsfrågor. Det finns inte heller något direkt administrativt stöd i verksamheten.                 

 

Nuvarande ledningsstruktur: 

1,0  socialchef med ett övergripande ansvar för hela socialtjänstens område samt ett direkt  

ansvar för enhetschefer, kvalitetssamordnare och biståndshandläggare (insatser enligt SoL 

äldre och funktionshindrade och insatser enligt LSS) 

1,0 enhetschef för individ-och familjeomsorgen   

1,0 enhetschef för sjuksköterskeorganisationen tillika medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS)  

1,0 enhetschef för arbetsterapeuter, dagvård/dagrehab och 

hjälpmedelstekniker/vaktmästare, tillika medicinskt ansvarig för rehabilitering  (MAR) 

1,0 enhetschef Koppargårdens äldreboende  

1,0 enhetschef Solgårdens äldreboende 

1,0 enhetschef Hemtjänst inkl. Treskillingens trygghetsboende 

1,0 enhetschef Funktionsstöd  

1,0 enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

Totalt 9,0 årsarbetare 

 



 

 

Under året har en dialog med enhetschefer förts över hur den framtida organisationen ska 

se ut för att bäst möta de krav och förväntningar som finns på ledarskap och samtidigt 

anpassa organisationen utifrån en ansträngd ekonomi. 

 

Förslag till ny organisation från 2021-01-01 

Förslaget bygger på att skapa tydliga roller, ett hanterbart chefsuppdrag och samtidigt få ett 

stöd i organisationen för kvalitetsarbetet.       

Förslaget innebär att chefsuppdraget för legitimerad personal för hälso- och sjukvården blir 

en samlad enhet och att MAS/MAR funktion samordnas med kvalitetssamordnaruppdraget. 

Enhetschef för funktionsstöd är en chefstjänst på 100 % men nuvarande enhetschef har 

arbetat 75 % under en längre tid och då har vissa arbetsuppgifter förts över till andra 

personer. I och med att ny enhetschef tillträdde på 100 % vid årsskiftet så återförs de 

arbetsuppgifter som enhetschef funktionsstöd haft ansvar för tidigare. Det gäller främst 

ansvar för boendestöd. Boendestödet fördes över till IFO-chef när enhetschef funktionsstöd 

gick ner i tjänst. IFO-chef har ett omfattande åtagande och för att få tid till nödvändiga 

prioriteringar så bedöms det som nödvändigt att föra tillbaka chefsansvaret för boendestöd.          

Enhetschef på Solgården ges också ett utökat uppdrag för att avlasta chef inom 

Treskillingen/hemtjänsten då de närmaste åren beräknas innebära en högre efterfrågan av 

hemtjänst samtidigt som man står inför utveckling av välfärdsteknik, arbetssätt och 

kompetensfrågor. Hur ansvaret för att avlasta chef för hemtjänsten ska se ut får berörda 

enhetschefer och socialchef  komma överens om.         

Förslaget till ny ledningsorganisation ser ut som följer: 

1,0  socialchef med ett övergripande ansvar för hela socialtjänstens område samt ett direkt  

ansvar för enhetschefer, kvalitetssamordnare och biståndshandläggare (insatser enligt SoL 

äldre och funktionshindrade och insatser enligt LSS) 

1,0 enhetschef för individ-och familjeomsorgen   

1,0 enhetschef för HSL-enheten ( Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dagvård/dagrehab och 

hjälpmedelstekniker) 

1,0 enhetschef Koppargårdens äldreboende  

1,0 enhetschef Solgårdens äldreboende samt stöd/uppdrag för hemtjänst 

1,0 enhetschef Hemtjänst inkl. Treskillingens trygghetsboende 

1,0 enhetschef Funktionsstöd  

1,0 enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

1,0  MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)/ kvalitetssamordnare 

 

Totalt antal årsarbetare 9,0   

 



 

 

Förslag till beslut 

Bildnings- och sociala utskottet tillstyrker förslaget till ny organisation och föreslår 

Kommunstyrelsen att anta förslaget samt att en uppföljning görs senast 2021-12-31 

 

 

 

Charlotte Dahlbom 

Socialchef 

 


