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Barn- och
utbildningsnämnden

Uppdrag att utreda sammanslagning av nämndens
LSS-verkställande verksamhet med Vård- och
omsorgsnämndens LSS-verkställande verksamhet
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med
Vård- och omsorgsförvaltningen utreda sammanslagning av LSS-verkställande
verksamheter.

Ärendebeskrivning
Verkställande av LSS-beslut (LSS=Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionsnedsättningar) är uppdelade på två nämnder i kommunen idag. För barn
och unga utförs verkställande arbete på Barn- och utbildningsnämnden och för
vuxna på Vård- och omsorgsnämnden.
Målet för kommunen i arbete med att verkställa LSS-beslut för barn, unga och
vuxna är att
 bedriva en kvalitativt hög verksamhet som kännetecknas av god omsorg,
god säkerhet och där individen får det stöd som den har rätt till
 bedriva en verksamhet som kännetecknas av en hög flexibilitet för att klara
volymökningar och volymminskningar
 säkerställa att arbetsmiljön för individen, personalen och cheferna är god
 uppnå en långsiktig ekonomisk stabilitet och effektivitet
Uppdraget är att utreda vilka möjligheter och vinster som kan göras vid en
sammanslagning av verksamheter inom kommunen som verkställer LSS-beslut för
barn, unga och vuxna och vilka risker och konsekvenser som kan uppstå vid en
sammanslagning samt hur ovanstående mål kan uppfyllas vid en sammanslagning.
I uppdraget ingår även att ta fram förslag på hur en sammanhållen
organisationsstruktur kan se ut så att identifierade möjligheter och vinster tas
tillvara samt risker och negativa konsekvenser minimieras.
Uppdraget ska göras i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen som i sin
tur får ett uppdrag att utreda en sammanslagning från Vård- och omsorgsnämnden.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Utredningen har till syfte att ta fram förslag på hur kommunen bättre ska
kunna bedriva en kvalitativt hög verksamhet som kännetecknas av god
omsorg, god säkerhet och uppnå en långsiktig ekonomisk stabilitet och
effektivitet.
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