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Medborgarförslag
Inkom till Östermalms stadsdelsförvaltning den 21 februari 2018.
Rubrik: Framtiden för Kattrumpstullens vård och omsorgsboende och Linnégårdens vårdoch omsorgsboende
På sammanträde den 15 mars 2018 ska det tas beslut om framtiden för både Kattrumpstullen
som drivs av Norlandia då dom köpt upp Kosmo och Linnégården som drivs av Ersta diakoni.
Jag har haft min pappa på dessa boenden och jag har inte mycket positivt att komma med.
Ersta diakoni har av mig anmälts till IVO med ett för mig mycket lyckat resultat där man
konstaterat att bra vård ej bedrivits. Beslut inlämnat till förvaltningen. IVO beslutade också
att avskriva min anmälan med den så omtalade bodyn med mera. Med anledning av dessa
uppgifter kommer IVO att inleda tillsyn.
Norlandia är inte så mycket bättre dom heller, tyvärr har det ännu inte tagits några beslut av
tillsynsmyndighet då anmälan enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) då ärendet först
anmälts till Patientnämnden då detta krävs för att kunna gå till IVO. Gjorde en anmälan till
IVO angående brister då det gäller socialtjänstdelen. Detta är nu avskrivet och det kommer ett
beslut som skickas både till förvaltningen och Norlandia, nämnden bär ansvaret för att detta
åtgärdas. Här ska också nämnas att äldreförvaltningen gjort flygande inspektioner 2015, 2016
och 2017 den senaste efter anmälan av mig. Nämnden känner redan till resultat av dessa
inspektioner.
Dessa två boenden har en sak gemensamt båda fick gula pluppar vid kvalitetsuppföljningen
2016,vid kvalitetsuppföljningen 2017 blev plupparna röda. Dessa två boende har absolut inte
gjort något för att vidtaga förbättringsåtgärder under ett helt år.
Nu måste nämnden ta sitt ansvar genom att inte förlänga avtalen med dessa två aktörer jag har
bara nuddat lite på ytan på dessa två boenden. Mörkertalet är stort, mycket kommer aldrig upp
tillytan.
Som medborgare föreslår jag nu att nämnden beslutar att inte förlänga avtalen med Ersta
diakoni och Norlandia. Dessa två boende ska enligt mig i första hand återtas och drivas av
staden och i andra hand läggas ut för ny upphandling. Jag anser också att nämnden allvarligt
bör överväga att säga upp avtalen i förhand, för att säkra upp för dom gamla.
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