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Svar på skrivelse från (mp) om tillgång till
uppföljningar inom äldreomsorgen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen från miljöpartiet om tillgång till uppföljningar inom äldreomsorgen.
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stadsdelsdirektör

Ingrid Friberg
avdelningschef

Sammanfattning
I en skrivelse till stadsdelsnämnden har miljöpartiet föreslagit att uppföljningar av
privata utförare inom äldreomsorgen ska hållas tillgängliga vid nämndens
sammanträden. Förslaget gäller utförare som har verksamhet i Farsta stadsdelsområde men som inte följs upp av Farsta stadsdelsförvaltning utan av andra
förvaltningar, och som därför idag inte redovisas som ärenden till nämnden.
Förvaltningen hänvisar till http://www.stockholm.se/jamfor där alla uppföljningar
läggs ut under respektive verksamhet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldre.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 29 september 2011 föreslog miljöpartiet
i en skrivelse att nämnden ska få tillgång till uppföljningar av privata utförare av
hemtjänst och vård- och omsorgsboenden som har verksamhet i Farsta
stadsdelsområde. Förslaget gäller de utförare där förvaltningen inte är ansvarig för
uppföljningen och där resultatet därför inte redovisas som ett ärende till nämnden.
Dessa uppföljningar föreslås sättas in i den pärm där även andra anmälningsärenden samlas så att nämnden kan ta del av dem vid varje sammanträde.
Bakgrunden till förslaget, förklarar miljöpartiet, är att ansvaret att följa upp alla de
privata utförare som ingår i kundvalet fördelas slumpmässigt mellan de fjorton
stadsdelsförvaltningarna. Det kan därför vara så att de utförare som Farsta följer
upp inte har några kunder i Farsta, medan andra stadsdelsförvaltningar följer upp
de utförare som har kunder i Farsta.
Miljöpartiet framhåller att det är nämndens uppdrag att se till att äldre i
stadsdelsområdet får en bra omsorg, och att nämnden därför har ett intresse av att
få läsa samtliga uppföljningar som gäller äldre som bor i området.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen följer upp ett antal av de privata utförare som ingår i stadens
kundval. Utöver det finns ett stort antal utförare som har kunder bosatta i Farsta
stadsdelsområde, där andra stadsdelsförvaltningar ansvarar för uppföljningen.
Förvaltningen hänvisar till http://www.stockholm.se/jamfor där alla uppföljningar
läggs ut under respektive verksamhet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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