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Förslag till beslut
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Bakgrund
Detta tjänsteutlåtande behandlar principer för fördelning av individärenden avseende funktionshindrade mellan stadsdelsnämnderna. Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnder vad gäller individärenden inom individ- och familjeomsorgens område behandlades av
socialtjänstnämnden i september 2002 och antogs av kommunstyrelsen den 19 mars 2003.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt i samarbete
med juridiska avdelningen vid stadsledningskontoret. En arbetsgrupp bestående av representanter från juridiska avdelningen, stadsledningskontoret, stadsdelsförvaltningarna, enheten för
hemlösa och socialtjänstförvaltningens stab har arbetat fram förslaget som därefter har skickats ut till samtliga stadsdelsförvaltningar för synpunkter.
Förvaltningens förslag
Det finns inga riktlinjer i staden som reglerar stadsdelsnämndernas ärendeansvar för funktionshindrade. Föreliggande förslag till sådana riktlinjer utgår från de lagar som reglerar
verksamheten för funktionshindrade, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade,
LSS och socialtjänstlagen, SoL. Därutöver har hänsyn tagits till de särskilda regler och riktlinjer som finns i staden för verksamhet till funktionshindrade och de riktlinjer som finns för
ärendeansvar inom individ- och familjeomsorgens område.
Kontinuiteten för den enskilde och betydelsen av det sammanhållna ansvaret är utgångspunkten för stadens riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna. Riktlinjerna får aldrig
tillämpas så att ingen stadsdelsnämnd tar ansvar för individen. Riktlinjerna har syftet att vara
till vägledning i hanteringen mellan stadsdelsnämnderna.
När det gäller ärendeansvaret för funktionshindrade finns inga tidigare erfarenheter av tilllämpningen. Stadsdelsförvaltningarna framförde vid underhandsremissen olika synpunkter.
Dessa har till stora delar beaktats vid utarbetande av det föreliggande förslaget. Det innebär
dock att riktlinjerna behöver följas noga och att viss omarbetning och vissa justeringar kan
behöva göras framöver.
Återremiss
Socialtjänstnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 april att återremittera ärendet
för att diskussion ska hinna föras med handikapprådet. Ärendet diskuterades med handikapprådet den 17 maj 2004. Efter diskussionerna har, i enlighet med rådets hemställan, ett nytt
stycke införts under punkten 3.1 Behov an andra insatser än boende vid flyttning (ej ”placering).

