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§ 5 KFKS 2021/1169 

Revisionsskrivelse och revisionsrapport B 2021-11-24 – 
Granskning av den medicinska kompetensen och 
patientsäkerheten inom äldreomsorgen vid särskilda 
boenden 
Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över granskning av den medicinska 
kompetensen och patientsäkerheten inom äldreomsorgen vis särskilda boenden enligt 
bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 12 januari 2022. 
 

Ärende 
De förtroendevalda revisorerna ha lått EY genomföra en granskning med att bedöma om 
äldrenämnden har säkerställt styrning av kommunala och privata utförare som garanterar 
tillräcklig tillgång på medicinsk kompetens, en god kvalitet och patientsäkerhet inom 
särskilda boenden för äldre. Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå att 
kommunfullmäktige reviderar äldrenämndens reglemente genom att ansvaret som 
vårdgivare utgår och att kommunstyrelsens reglemente tillförs ansvaret att fullgöra 
uppgiften som vårdgivare. Revisorerna rekommenderar även kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om ett program med mål och riktlinjer för verksamheter 
som utförs av privata utförare. 
 
Av förslaget till yttrande över revisorernas rekommendationer anges att det inte finns skäl 
att revidera kommunstyrelsens reglemente inom området då reglementet bedöms innehålla 
nödvändig information utifrån vårdgivaransvaret. Vad gäller rekommendationen om ett 
program för privata utförare noteras att ett ärende om ett sådant program är under 
beredning hos kommunstyrelsen. 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och juridik- och kanslistaben, daterad den 12 
januari 2022  
Bilaga 1 Förslag till yttrande över revisionsskrivelse 
Bilaga 2 Revisionsskrivelse B 2021-11-24 - Granskning av den medicinska 

kompetensen och patientsäkerheten inom äldreomsorgen vid 
särskilda boenden 

Bilaga 3 Granskningsrapport - Granskning av den medicinska kompetensen och 
patientsäkerheten inom äldreomsorgen vid särskilda boenden 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från 
stadsledningskontoret och juridik- och kanslistaben – och fann att kommunstyrelsen hade 
beslutat i enlighet med detta förslag. 
 

Protokollsanteckningar 
Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Det här är en mycket viktig revisionsrapport som belyser frågan om ansvarsfördelning 
mellan nämnderna och kommunstyrelsen. Det är viktigt att uppföljningar sker löpande och 
att dokument ses över och antas inom rätt tidsram. Därför är det bra att man nu antar ett 
program med mål och riktlinjer kring privata utförare såsom revisorerna uppmanat till. För 
det är uppenbart att detta är gjort på grund av revisorernas påpekande. 
Vad gäller den första rekommendationen går man inte fullt ut och tydliggör 
vårdgivaransvaret i kommunstyrelsens reglemente. Detta är synd, men samtidigt är det bra 
att det nu inte felaktigt står i äldrenämndens reglemente och att man avser fullfölja detta i 
KS. Det är något vi kommer följa upp noggrant framöver.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan delar helt revisorernas slutsatser och det är bra att de föreslagna 
förändringarna genomförs. Däremot är det tråkigt att kommunstyrelsens yttranden till 
revisionen gång på gång upplevs som ett ”taggarna utåt” svar, revisionen är en 
grundläggande och viktig del för en fungerande kommun och kommunstyrelsen skulle vara 
tacksamma för de brister som de upptäcker vilket leder till att kommunen blir ännu bättre.” 
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