Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
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Blad 13

§ 20
Ökat utrymme för utredningar av barn och unga
Svar på skrivelse från Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)
Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.
Ärendet

Miljöpartiet önskar en beräkning av vad som förvaltningen
betecknar som en optimal bemanning för att kunna göra barnoch ungdomsutredningar på ett så bra sätt som möjligt. Att
fastställa arbetsbelastning utifrån antalet ärenden är knivigt eftersom ”tyngden” varierar stort. För att ändå kunna göra
jämförelser mellan förvaltningarna har man inom staden enats
om vissa variabler. Utifrån dessa som mått anses en ärendestock
av 15-20 per socialsekreterare vara acceptabelt. Förvaltningen
bedömer att situationen inom Enheten för barn och ungdom är
tillfredställande ur såväl personal- som klientsynpunkt.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 1 september 2014.
Dnr 675-2014-1.2.1.
Förslag till beslut

Thorwald Nilsson (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik
Lindström (C) anmälde att de inte deltar i beslutet.
Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 21
Fairtrade - diplomera stadsdelen Södermalm. Svar på
skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)
Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd gav 2014-05-22
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse av Erik
Malm m.fl. (MP) om att Fairtrade-diplomera stadsdelen
Södermalm. I skrivelsen framförs vikten av engagemang för
etisk handel och förslag om att Södermalm går före och arbetar
för att bli en Fairtrade-diplomerad stadsdel.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 1 september 2014
Dnr 610-2014-1.2.1.
Förslag till beslut

Thorwald Nilsson (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik
Lindström (C) anmälde att de inte deltar i beslutet.
Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) föreslog att ärendet bordläggs.
Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet.

