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Yttrande angående förslag till omorganisation av daglig 
verksamhet 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-08-11, § 235 att remittera 

förslag till beslut i rubricerat ärende till socialnämnden. Förslaget innebär att 

ansvar för finansiering, LOV, beställning och uppföljning flyttas över till 

socialnämnden. Kommunens egenregi inom daglig verksamhet finns kvar inom 

kommunstyrelsens verksamhet.  

 

Socialnämnden saknar en tydlig motivering till varför de föreslagna 

förändringarna bör genomföras. En analys av för- och nackdelar ur ett 

brukarperspektiv bör genomföras inför en förändring av denna typ. Analysen 

kan med fördel även omfatta för- och nackdelar ur ett organisationsperspektiv 

för såväl kommunstyrelsen som socialnämnden, då en god organisation ger 

fördelar för brukaren.  

 

I förslaget konstateras att syftet när verksamheten fördes över från 

socialnämnden till kommunstyrelsen 2005 var att ge verksamheten en tydlig 

inriktning mot arbete och arbetsmarknad. Socialnämnden tolkar förslaget som 

att detta syfte kvarstår som skäl till att daglig verksamhet i egenregi föreslås 

fortsätta inom kommunstyrelsens verksamhet.  

 

Daglig verksamhet tar sitt ursprung ur Lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. Målgruppen är främst personer enligt målgrupp 1-3 

enligt § 1 i nämnda lag. Individerna i målgruppen är väl känd av förvaltningen 

och har en etablerad kontakt med egen handläggare. Behoven i målgruppen 

skiljer sig från andra som står utanför den reguljära arbetsmarknaden vilket 

medför behov av fördjupade kompetenser. Socialförvaltningen har omfattande 

kompetens och erfarenhet av att jobba med gruppen. Socialnämnden anser 

därmed att brukarperspektivet bäst värnas genom en sammanhållen 

organisation, där brukaren har kontakt med en förvaltning för såväl beslut som 

genomförande och uppföljning av insats. 

 

Socialnämnden befarar att en uppdelning av daglig verksamhet kommer leda 

till organisatoriska svårigheter, framförallt i form av svårigheter att skapa en 

fullständigt tydlig ansvarsfördelning mellan de kommunala nämnderna. En 

suboptimal organisation kommer i slutändan drabba brukaren negativt.  

 

Socialnämnden föreslår att daglig verksamhet i sin helhet förs över till 

socialnämnden, tillsammans med nuvarande resursram. Socialnämnden anser 

att det ger fördelar i form av en sammanhållen organisation, vilket underlättar 

anpassningar utifrån ett brukarperspektiv och utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  


