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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Insynen och kontroll av enskilda utförare inom
stadsdelsområdet
Svar på skrivelse från Gunilla Bhur och Eshag Najmeddin, båda (v)
Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Gunilla Davidsson
verksamhetsområdeschef

Ulla Johansson
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Chefen för en enskilt driven förskola inom stadsdelsområdet har delgetts misstanke om förskingring. Den ansvariga är häktad och verksamheten drivs vidare av en
annan anordnare. I en skrivelse från nämndledamoten Gunilla Bhur och ersättaren
Eshag Najmeddin, båda (v), ställs bland annat fråga om vem som ansvarar för tillsyn och uppföljning av de enskilda utförarna.
För förskolans del vilar allt sådant ansvar på utbildningsnämnden/-förvaltningen.
Stadsdelsnämnden/-förvaltningen har ingen insyn eller någon påverkansmöjlighet
visavi enskilda eller fristående anordnare inom förskoleverksamheten.
Kommunfullmäktige har beslutat om en modell för uppföljning av hemtjänstinsatser m.m. som ligger inom ramen för kundvalsmodellen. Enligt denna ska alla
verksamheter, som är belägna inom stadsdelsområdena eller verksamheter i övrigt
som Stockholms stad har ramavtal med, följas upp årligen. Resultaten av uppföljningarna ska rapporteras till äldreförvaltningen och sammanställas i en rapport till
kommunfullmäktige vartannat år. Resultaten om uppföljningarna ska rapporteras
till äldreförvaltningen och sammanställas i en rapport till kommunfullmäktige
vartannat år.

Bilaga
Skrivelse från Gunilla Bhur och Eshag Najmeddin (v) inlämnad 2008-01-24
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Bakgrund
I mitten av januari 2008 uppdagades att den ansvariga chefen för en enskilt driven
förskola i stadsdelen delgetts misstanke om förskingring. Personen häktades och
hålls fortfarande i förvar i avvaktan på en rättslig process. Verksamheten vid förskolan drivs vidare av en annan anordnare. I dagspressen har stått att läsa att arbetstagarorganisationen Kommunal och personal signalerat att det inte stått rätt till
vid förskolan, men att det inte föranlett någon åtgärd.
Ansvaret för tillsynen och uppföljningen av verksamheten av de enskilt drivna
förskolorna inom staden ligger hos utbildningsnämnden. På uppdrag av utbildningsnämnden utfärdar utbildningsförvaltningens enhet för enskild och fristående
verksamhet tillstånd att driva enskild förskola. Utbildningsförvaltningens förskoleinspektörer utför inspektion och tillsyn för att se till att verksamheten drivs enligt
de regelverk som förskolan har att följa. Stadsdelsnämnderna/-förvaltningarna har
ingen insyn eller påverkansmöjlighet gentemot de enskilda anordnarna.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för de kommunalt drivna förskolorna. Det innefattar
även skyldighet att erbjuda förskoleplats utan oskäligt dröjsmål till de barn som
står i kö. Skulle barn från den i skrivelsen berörda enskilt drivna förskolan välja
kommunal förskoleplats omfattas givetvis även de barnen av nämnda regler.
Kommunfullmäktige beslöt den 12 december 2005 om en uppföljningsmodell för
den hemtjänst, ledsagning och avlösning som omfattas av kundval. Av beslutet
framgår att modellen även ska tillämpas för vård och omsorgsboende. Beslutet
innebär bl.a. att alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndsområdena
och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen.
Resultaten om uppföljningarna ska rapporteras till äldreförvaltningen och sammanställas i en rapport till kommunfullmäktige vartannat år.
Förvaltningens synpunkter och svar
Tillsynsansvaret för de enskilt drivna förskolorna ligger hos utbildningsnämnden/förvaltningen. Stadsdelsnämndernas ansvar omfattar de kommunalt drivna förskolorna. De klagomål som påtalas i skrivelsen har därför inte under hand kommit till
förvaltningens kännedom. För närvarande drivs verksamheten vid de berörda enskilt drivna förskolorna med oförändrad omfattning och inriktning men av en annan anordnare. Föräldrar som önskar flytta sina barn till en kommunal förskola
anmäler det till kommunens barnomsorgskö.
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Kommunen har enligt lag skyldighet att erbjuda barn som så önskar en förskoleplats utan oskäligt dröjsmål, vilket betyder inom tre månader. För närvarande finns
ingen kö till förskoleplats inom stadsdelsområdet och skulle det uppstå en kösituation måste den lösas.
Inom ramen för kundvalsmodellen inom hemtjänsten har den enskilde alltid möjlighet att välja utförare när biståndsbeslut fattas. Den enskilde har, även under pågående biståndsbeslut, alltid rätten att byta utförare om man inte är nöjd med en
utförare som valts. Förutom den av kommunfullmäktige beslutade uppföljningsmodellen gör biståndshandläggare individuella uppföljningar minst en gång per år
eller vid behov.
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