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Handläggare: Krister Eriksson
Telefon: 508 25 567

Till
Socialtjänstnämnden

Kansli för bedömning av ersättningsnivå för särski lda
boenden mm inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning – fortsatt delegation
1 bilaga

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar begära att samtliga stadsdelsnämnder beslutar ge
fortsatt delegation till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet.
Delegationen ska gälla under tiden 2009-01-01 – 2009-12-31.

Dag Helin
Fredrik Jurdell

Sammanfattning
Bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen har, genom delegation från
stadsdelsnämnderna, sedan våren 2006 möjlighet att hämta information från stadens
gemensamma datasystem Paraplyet och Crystal Enterprice. Delegationen sträcker sig till
2008-12-31.
För att utredarna vid bedömningskansliet ska kunna göra nivåbedömningar under den
förlängda projekttiden 2009-01-01 – 2009-12-31 på stadsdelsnämndernas vägnar måste
stadsdelsnämnderna fatta beslut om fortsatt delegation till bedömningskansliets utredare.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom socialtjänstförvaltningens stab. Socialtjänstnämndens
handikappråd har behandlat ärendet den 20 oktober 2008.
Bakgrund
Bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen har från och med 1 januari 2008
kommunfullmäktiges uppdrag att utreda och bedöma vilken nivå/schablon som ska ges
för en viss LSS-insats som stadsdelsförvaltningarna biståndsbedömt. Det är viktigt att
understryka att biståndsbedömningen, d v s utredning om vilken insats en person har rätt
till, är ett ansvar för respektive stadsdelsnämnd. De LSS-insatser som behovsbedöms är
bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna, korttidshem för barn,
ungdomar och vuxna samt daglig verksamhet.
Stadsdelsnämnderna beslutade våren 2006 att ge delegation till bedömningskansliets
utredare under då gällande projekttid 2006-05-01 – 2008-12-31. Projekttiden har därefter
förlängts och gäller enligt KF:s beslut till 2009-12-31.
Skälet till att bedömningskansliets utredare behöver stadsdelsnämndernas delegation är
som tidigare, möjligheten att använda sig av databaserat material som finns att hämta i
Paraplysystemet och Crystal Enterprice, 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
fortsatt delegation till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet. Delegationen
föreslås gälla under tiden 2009-01-01 – 2009-12-31.

Bilaga: Mall för stadsdelsnämndernas tjänsteutlåtande.

