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A

Kvalitetsgarantier 2014
Beslut

1. Nämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier inom
Södermalms stadsdelsförvaltning.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 januari 2014 om samtliga enheter
inom Södermalms stadsdelsförvaltning.
Dnr 81-2014-1.2.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V)
ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
att

en utvärdering görs bland de verksamheter som
utformat kvalitetsgarantier om värdet av dessa,

att

därutöver anföra,

Det är mycket arbete som läggs ner på formuleringar av
kvalitetsgarantier hos alla de verksamheter som formulerar
dessa. Vi känner oss ytterst tveksamma till värdet av detta. Men
när det nu gjorts i ett antal år bör man utvärdera om vad som
varit bra och dåligt med detta. Samt efterfråga vad det i
verksamheterna finns för tankar om hur kvaliteten på bästa sätt
utvecklas.
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B

Rutiner för lex Sarah
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningen förslag till rutiner
för lex Sarah.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 januari 2014 om lex Sarah rutiner
för Södermalms stadsdelsförvaltning.
Dnr 79-2014-1.2.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl.
(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
1) Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
rutiner för Lex Sarah
2) Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att i samband
med tertialrapporterna samlat rapportera om alla anmälda lex
Sarah-ärenden, uppdelade efter ärendetyp och med förslag på
vilka strukturella insatser som bör göras för att undvika liknande
missförhållanden i framtiden.
Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Det är mycket bra med tydliga rutiner för lex Sarah och
Miljöpartiet är mycket positiva till att lagen nu gäller även
individ och familjeomsorgen.

