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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Fortsatt delegering till utredare anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet inom socialförvaltningen

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen får fortsatt rätt att för
stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för
LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS samt matchning av grupp- och servicebostäder.
Denna fortsatta delegering ska gälla 2011-05-01 och tills vidare.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Ulrika Axelsson
verksamhetsområdeschef

Bilaga
Protokollsutdrag Socialnämnden 2011-04-19, § 13

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (2)

Ärendet
Socialnämnden har den 19 april 2011 beslutat tillfråga samtliga stadsdelsnämnder
om fortsatt delegation till de utredare som är anställda vid socialförvaltningens
bedömnings-/förmedlingskansli. Delegationen föreslås gälla från 2011-05-01 och
tills vidare. Protokollsutdrag bifogas.
Bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen har från och med 1 januari år 2008 kommunfullmäktiges uppdrag att utreda och bedöma vilken
nivå/schablon som ska ges för en viss insats enligt lagen om Stöd och Service
(LSS). Det är viktigt att understryka att biståndsbedömningen, det vill säga utredning om vilken insats en person har rätt till, är ett ansvar för respektive stadsdelsnämnd. De LSS- insatser som behovsbedöms är bostad med särskild service och
korttidshem för barn, ungdomar och vuxna samt daglig verksamhet. Sedan i mars
år 2011 har bedömnings-/förmedlingskansliet även i uppdrag att förmedla gruppoch servicebostäder enligt LSS.
Skälet till att bedömnings-/förmedlingskansliets utredare behöver stadsdelsnämndernas delegation är som tidigare att hämta information om dels den enskildes
behov av stöd, dels för matchning till bostad enligt LSS. Informationen finns i
dokument- och rapportsystemen Paraplysystemet och Crystal Enterprise. Systemen ”ägs” av stadsdelsnämnderna och är inte tillgängliga för någon annan utan
stadsdelsnämndernas medgivande.
Stadsdelsnämnderna måste fatta beslut om fortsatt delegering till bedömnings/förmedlingskansliets utredare, eftersom nya uppgifter tillkommit under våren 2011.
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