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STABEN

Handläggare: Tina Heinsoo
Telefon: 50825602
Till
Socialtjänstnämnden

Beslut om delegering till programansvariga utredare
på socialtjänstför valtningens stab

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar begära att samtliga stadsdelsnämnder beslutar ge delegation
till de programansvariga utredare som är anställda vid socialtjänstförvaltningens stab för
utredning och projekt. Delegationen ska gälla från och med 2008-01-01.

Dag Helin
Fredrik Jurdell
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt.

Bakgrund
Socialtjänstnämnden får i budget 2008, på uppdrag från Kommunstyrelsen ansvar
för uppföljning av stadens samlade socialtjänstverksamhet, ansvaret att från
stadsdelsnämnderna samla in och sammanställa statistikuppgifter och för
verksamheten annan relevant information för att på så sätt kunna ge en samlad bild
av stadens socialtjänst.

Förvaltningens synpunkter
Staben har till uppgift att stärka likställigheten inom staden bland annat genom
riktlinjerna för handläggningen och bidra med generellt verksamhetsstöd och
samordning till stadsdelsförvaltningarna. Detta avser kunskapsförmedling,
omvärldsorientering, rättstillämpning samt handläggningsfrågor och utveckling av
arbetssätt.
Sedan tidigare inhämtar staben statistikuppgifter från stadsdelarna till olika årliga
och andra återkommande rapporter. Dessa tas fram även fortsättningsvis. Under
2008 kommer staben att fördjupa sitt arbete med uppföljningar och
verksamhetsanalyser. I detta arbete kommer uppgifter inhämtas från befintliga
system i staden samt från stadsdelsförvaltningarna via enkäter, intervjuer etc.
Staben ska i en särskild uppföljningsplan ge en samlad bild över samtliga planerade
uppföljningar under 2008 inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt
funktionshinderomsorg.
Det ställer krav på regelbundet och relevant informationsunderlag från stadens samlade
socialtjänst. För att staben ska kunna utveckla och genomföra analys-- och uppföljningsarbetet, behöver staben få relevant behörighet till paraplysystemet. Det avser databaserat
material som finns att hämta i Paraplysystemet och Crystal Enterprise; de för staden
gemensamma datasystem som registrerar utredningar, biståndsbedömningar och beslut.
Systemen ”ägs” av stadsdelsnämnderna och är inte tillgängliga för någon annan utan
stadsdelsnämndernas medgivande.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden tillfrågar samtliga stadsdelsnämnder om
delegation till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab. Delegationen
föreslås gälla från och med 1 januari 2008.

