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SOCIAL OMSORG

Handläggare: Helena Örnevall
Telefon: 08-508 13 205

Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Komplettering till gällande delegationsordning
för Social omsorg, Katarina-Sofia
stadsdelsförvaltning
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förslag till utökad delegation för enhetschef inom
vuxenenheten avseende beslut om bistånd i form av boende.

BrittMarie Kyndel
stadsdelsdirektör

Denise Melin
chef Social omsorg

Förvaltningens förslag
Inom vuxenenheten, Social omsorg, handläggs ansökningar avseende bistånd till
personer med olika former av beroendeproblematik. Enligt gällande delegationsordning har enhetschef rätt att fatta beslut om bistånd i form av boende under
högst sex månader vid hem för vård eller boende (HVB-hem), inackord-eringshem, halvvägshus och i boende med särskild service. Detta gäller för verksamheter
som ingår inom Stockholms stads ramavtal. Vid behov av ytterligare boendeplacering efter dessa sex månader skall sociala delegationen fatta fortsatt beslut.
Om biståndet avser boende vid verksamhet som ej ingår inom Stockholms stads
ramavtal har enhetschef endast rätt att fatta beslut i en månad och därefter skall
sociala delegationen fatta fortsatt beslut. När det gäller boende inom ”tak över
huvudet garantin” har socialsekreterare delegation att fatta beslut om en månads
insats. Därefter gäller samma delegationsrätt som vid övriga nämnda
boendeformer.
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________________________________________________________________________
Bilaga: Delegationsförteckning

Vid beslut om bistånd i form av boende skiljer sig delegationsrätten mellan
Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar såtillvida att vid
Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning har enhetschef rätt att fatta beslut om
samtliga insatser som rör boende för personer med beroendeproblematik.
Under innevarande år har Katarina-Sofia och Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltningar startat upp ett gemensamt och aktivt arbete för att främja boendesituationen
för personer med beroendeproblematik. För att underlätta detta pågående arbete
samt för att förenkla handläggningen och likställa beslutsfattandet mellan de båda
förvaltningarna föreslås att även enhetschef vid vuxenenhet inom Katarina-Sofia
stadsdelsförvaltning skall få rätt att fatta beslut om bistånd i form av boende vid
HVB-hem, inackorderingshem, halvvägshus och i boende med särskild service.
Detta föreslås även gälla beslut om insatser inom ”tak över huvudgarantin”, efter
den första månad som socialsekreterare har rätt att fatta beslut om. Förvaltningen
föreslår därmed att nämnden beslutar om vidaredelegation enligt bilagda förteckning.
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