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funktionsnedsättning

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömnings/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen får fortsatt rätt att för
stadsdelsnämndens räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSSbeslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet
enligt LSS samt matchning av grupp- och servicebostäder.
Denna fortsatta delegation ska gälla 2011-05-01 och tills vidare.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
Kjell Carlsson
Tf. avdelningschef

Sammanfattning
Bedömningskansliet vid socialförvaltningen har sedan 2006 haft delegation från
stadsdelsnämnderna att hämta information från stadens datasystem
Paraplysystemet och Crystal Enterprise. För att bedömningskansliet ska kunna
fortsätta göra nivåbedömningar och förmedla grupp/servicebostäder på
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stadsdelsnämndernas uppdrag måste stadsdelsnämnderna fatta beslut om fortsatt
delegation.
Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom avdelningen Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning.
Bakgrund
Bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen har, genom delegation
från stadsdelsnämnderna, sedan våren 2006 möjlighet att hämta information från
stadens gemensamma datasystem Paraplysystemet och Crystal Enterprise.
För att utredarna vid bedömnings-/förmedlingskansliet ska kunna göra
nivåbedömningar och matchning av bostäder på stadsdelsnämndernas vägnar,
måste stadsdelsnämnderna fatta beslut om fortsatt delegation till
bedömningskansliets utredare.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som
är anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen får
fortsatt rätt att för stadsdelsnämndens räkning bedöma ersättningsnivåer för LSSbeslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet samt
matchning av grupp- och servicebostäder. Denna fortsatta delegation av
bedömningsrätt ska gälla under tiden 2011-05-01 och tills vidare.
Bilaga
Protokollsutdrag. Socialnämnden 2011-04-19.
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