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Dnr 1.1-0135/2011
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar begära att samtliga stadsdelsnämnder beslutar ge fortsatt delegation till de utredare som är anställda vid bedömnings/ förmedlingskansliet. Delegationen ska gälla under tiden 2011-05-01 och tills vidare.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna.
Ärendet
Bedömningskansliet vid socialförvaltningen har genom delegation från stadsdelsnämnderna haft möjlighet att hämta information från stadens gemensamma datasystem Paraplysystemet och Crystal Enterprise. För att utredarna vid bedömnings/förmedlingskansliet ska kunna göra nivåbedömningar och förmedla
grupp/servicebostäder på stadsdelsnämndernas uppdrag måste stadsdelsnämnderna
fatta beslut om fortsatt delegation.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 mars 2011.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik
Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson
(KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl.
(M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson
(C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S)
och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

SID 2 (2)

Reservation
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för sitt eget förslag enligt följande.
1. Socialnämnden återflyttar hela ansvaret till stadsdelsnämnderna.
2. För övrigt anförs följande:
I ärende 17 till dagens möte skriver Socialstyrelsen om brister i det rådande systemet med bedömningskansliet, som inte kan säkerställa att rättigheterna i lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) uppfylls. Dock hittar man
inget konkret att slå ner på, fast de ser tydliga brister i detta tvådelade ansvar. De
konstaterar att stadsdelen via socialtjänstlagen har det avgörande ansvaret och då
bör de också få utforma hjälpen mer självständigt.
Vi miljöpartister har länge strävat efter bättre villkor för människor som har rätt
till exempelvis LSS-hjälp, och då är det en fördel att varje stadsdel har sitt ansvar
inför sina medborgare, även om valmöjligheter via hela staden bör råda.
Vid protokollet

Lisbeth Westerlund
sekreterare

