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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens framtagande
av delegation för socialförvaltningens inspektörer
2. Socialnämnden uppmanar samtliga stadsdelsnämnder att
delegera till socialförvaltningens funktionshinderinspektörer
och socialtjänstinspektörer rätten att ta del av
sekretessreglerade handlingar i syfte att genomföra
granskning av verksamhet
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Sammanfattning
Stadens funktionshinderinspektörer och socialtjänstinspektörer ska
granska verksamheterna ur ett brukarperspektiv med avseende på
kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde. I samband med
inspektörernas utvecklingsarbete har frågan lyfts om behov av
förtydligande beträffande det juridiska stödet för insyn i
stadsdelsförvaltningarnas individärenden, vilket är en central del i
inspektörernas kvalitetsgranskningar. Bedömningen från
stadsledningskontorets social- och skoljuridiska enhet är att beslut
om delegation från stadsdelsnämnderna bör tas fram som underlag
för inspektörernas kvalitetsgranskningar.

Tjänsteutlåtande
Sida 2 (3)

Bakgrund
Funktionshinderinspektörerna och socialtjänstinspektörerna tar i
granskningsarbetet bland annat del av dokumentation i
individärenden. Utgångspunkten för arbetet har varit respektive
funktions instruktioner. I samband med inspektörernas
utvecklingsarbete har frågan om förtydligande beträffande det
juridiska stödet för att ta del av stadsdelsförvaltningarnas
individärenden lyfts. Bedömningen från stadsledningskontorets
social- och skoljuridiska enhet är att beslut om delegation från
stadsdelsnämnderna bör tas fram som underlag för inspektörernas
kvalitetsgranskningar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 19 augusti
2020.
Ärendet
Stadens insatser inom individ- och familjeomsorg (IoF) och
funktionshinderomsorg (FH) ska vara av god och jämn kvalitet, den
enskilde ska få likvärdig bedömning oavsett var i staden ärendet
behandlas. Lagstiftning, kommunfullmäktiges mål, specifika
nämndmål och stadens riktlinjer ska vara styrande för
inspektörernas arbete. Inspektörsfunktionen är ett komplement till
annan kvalitetsuppföljning och är ett verktyg för att säkerställa en
god och likvärdig kvalitet i verksamheten.
Stadens funktionshinderinspektörer och socialtjänstinspektörer ska
granska verksamheterna ur ett brukarperspektiv med avseende på
kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde. Inspektörerna ska
granska myndighetsutövningen i såväl sökta som beviljade insatser.
Granskningen ska omfatta både beställare och utförare inom staden
samt privata utförare som staden har avtal med. Inspektörerna ska
granska hur målen i olika styrdokument tolkas och förverkligas
samt granska verksamhetens förmåga att själv utvärdera sin kvalitet
och sina resultat.
Då insyn i dokumentationen i individärenden är en central del i
arbetet är framtagande av delegation för inspektörerna vid
stadsdelsnämnderna nödvändigt som underlag för
granskningsarbetet.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Inspektörernas granskningar är en viktig del i den kontinuerliga
kvalitetsutvecklingen inom stadens socialtjänst och är också viktiga
utifrån ett likställighetsperspektiv. Insyn i dokumentationen i
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individärenden är en central del i kvalitetsgranskningarna.
Socialförvaltningen föreslår utifrån det att nämnden godkänner
socialförvaltningens förslag om framtagande av delegation för
inspektörerna vid stadsdelsnämnderna.
Bilagor
1. Instruktion för funktionshinderinspektörerna KF/KS 2007:8
2. Instruktion för socialtjänstinspektörerna SAN 3.1-0058/2010
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