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att lägga ärendet till handlingarna

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2016 § 127 om en ny nämndorganisation för Uppsala
kommun. Den nya nämndorganisationen träder i kraft 1 januari 2017. I beslutet fick
kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa principorganisation för förvaltningen.
Den 14 september fattade kommunstyrelsen beslut om övergripande principer med mål för
den nya förvaltningsorganisationen:
-

Underlätta snabba anpassningar till förändrade förutsättningar och därigenom öka den
politiska genomslagskraften.
Tydlig och ändamålsenlig för att underlätta för medborgare och andra att möta och
samarbeta med kommunen.
Underlätta samarbete och samordning för att uppnå effektivare styrning, bättre
resursutnyttjande och större medborgarnytta.

Utifrån ovanstående principer, tillhörande förhållningssätt och organisationskriterier har
socialförvaltningen utformat förvaltningsorganisation, som godkändes av stadsdirektören den
7 oktober.
Från och med den 1 januari 2017 kommer socialförvaltningen inkludera utförarverksamhet i
egen regi.
De två nuvarande avdelningarna Barn och ungdom (mottagnings- och utredningsenheter)
respektive Placering (placeringsenheter, resursenhet och rekryteringsenhet) upphör vid
årsskiftet. De berörda enheterna delas upp på tre avdelningar utifrån ålder respektive
målgrupp: Barn (0-12 år), Ungdom (13-20 år), samt Ensamkommande barn och ungdomar (0-
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20 år). För de nya avdelningarna Barn, Ungdom, samt Vuxen tillkommer råd- och
stödinsatser, samt öppenvårdsinsatser som tidigare låg under Vård och omsorg. För den nya
avdelningen Ensamkommande barn och ungdomar tillkommer institutioner som arbetar med
målgruppen. En ny avdelning för utrednings- och behandlingshem (för barn, ungdomar och
vuxna) i egen regi inrättas. Förvaltningens strategiska avdelning övergår till att heta
systemledning.
Helhetssyn på invånarnas behov och kommunens resurser är utgångspunkten för kvalitet och
effektivitet. Den nya organisationen underlättar ett helhetsperspektiv över individens process i
kontakt med socialtjänsten. Den ger även en bättre överblick av behov på grupp- och
verksamhetsnivå, vilket underlättar effektiv planering, styrning och samordning. Nya flexibla
lösningar i egen regi kan minska kostnaderna då resurserna enklare kan styras dit de som mest
behövs, och öka kvaliteten då insatserna bättre matchas mot invånarnas behov. För ekonomisk
sundhet krävs helhetssyn för nämndens verksamheter och ett nära samarbete mellan
organisationens strategiska och operativa delar.
Vissa organisatoriska frågor är inte lösta ännu och dessa kommer förvaltningen att arbeta
vidare med. Exempel på detta är hur strategiska avdelningens/systemledningens resurser ska
användas på bästa möjliga sätt, samt organiseringen av specialisthandläggarna på längre sikt.
Förvaltningen kommer i det fortsatta arbetet att sträva efter en hög delaktighet bland både
medarbetare och chefer.

Socialförvaltningen

Torsten Sjöström
T.f. direktör

Bilaga 1: Socialförvaltningens detaljorganisation

Detaljorganisation
Socialförvaltningen
16 november 2016

Socialförvaltningen
Förvaltningsdirektör
Kaisa Björnström

Systemledning

Stabsstöd KLK
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utredningshem

Vakant, t.f. Katja Friberg

Eva Köpman

Åsa Carlsson

Ann-Christine Dahlén
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• Myndighet
• Öppenvård
• Råd och stöd

• Myndighet
• Öppenvård
• Råd och stöd

• Myndighet
• Öppenvård
• Råd och stöd

• Myndighet
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boende

• Egen regi
• Institution
• Hem för vård eller
boende Barn, unga,
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Barn
Barn

Vakant, t.f. Katja Friberg

Mottagningsenhet Barn
och Unga

Familjeenhet 1-4

Norr 1 & 2

Sävja

Placeringsenhet 1

Öster

Gamla
Uppsala

Placeringsenhet 2

Söder

Stenhagen

Väster

Gottsunda

Trappan

Familjestödsgruppen

Miniperrongen

Placeringsenhet 1-2

Barnenhet
1-5

Resursenheten

Rekryteringsenheten

Barnahus
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Ungdom
Ungdom

Eva Köpman

Ungdomsenhet 1-4
(inklusive

specialisthandläggare
och ungdomsbrottsgruppen)

Ekeby & Arbetslaget

Ungdomscentrum

Norr

Ungdomscoacher

Öster

Samverkan skola,
socialtjänst, polis
(SSP)

Perrongen

Mentorn

Söder

Väster
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Vuxen
Vuxen

Åsa Carlsson

Beroendeenhet 1 & 2

Mottagnings enhet

Boendeenhet

Socialjouren

Familjerätten

Familjerådgivning

Nexus

Öppenvårdsbehandling
beroende

Beroendeenhet 1

Råd och
behandlingsgruppen

Beroendeenhet 2

Öppenvårdsbehandlingen
på DH 13
Träffpunkten

Bostödet
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Ensamkommande barn & ungdom
Ensamkommande barn & ungdom
Ann-Christine Dahlén
Enheten för
ensamkommande
barn 1-3

HVB
Boye

HVB
Jälla

HVB
Kronparken 1-3

HVB
Villa Vänge

HVB
Frej

HVB
Kronåsen 1-2

Ensamkommande
barn 1
Ensamkommande
barn 2
Ensamkommande
barn 2
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Behandlings- och utredningshem
Behandlings- och utredningshem
Kerstin Karlsson

Övriga
boenden

HVB
Eksätra

HVB
Rosenhill

HVB
Edeby

HVB
Brogården

HVB
Övernäs

HVB
Nyckelgården

HVB
Villa
Djurgården

Siri

Flickboende

Pojkboende

Idun

Söderfors
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