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

 
Rekommendationen angående förtydligande av vårdgivaransvaret  
Det kan konstateras att det av kommunstyrelsens reglemente (avsnitt Q) framgår att 
kommunstyrelsen ansvarar för produktionen av tjänster inom samtliga nämnders 
ansvarsområden samt att kommunstyrelsen svarar inom sitt ansvarsområde i förhållande till 
tillsynsmyndighet och andra myndigheter. Denna skrivning måste anses innefatta 
vårdgivaransvaret. Det ska dessutom noteras att detta ansvar även framgår av  
kommunstyrelsens delegationsordning där beslut om patentsäkerhetsberättelse samt utse 
verksamhetschef är delegerat inom kommunala produktionen. Båda dessa beslut utgår ifrån 
kommunstyrelsens ansvar som vårdgivare.  
 
För att skapa en extra tydlighet vad gäller vårdgivarskapet bedömer kommunstyrelsen att 
äldrenämndens reglemente bör revideras vad gäller formuleringen i avsnitt B (sista 
meningen) som anger; 
 
…I detta ingår att nämnden är ytterst vårdgivare enligt 11 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att det finns risk att denna formulering kan missuppfattas. 
Istället bör det framgå att äldrenämnden har det yttersta ansvaret för att enskilda får de 
insatser som de har beviljats av nämnden. Ett ärende om en sådan revidering av 
äldrenämndens reglemente är redan framskriven av stadsledningskontoret (KFKS 
2021/1331).  
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Rekommendationen angående om ett program med mål och riktlinjer för verksamheter 
som utförs av privata utförare 
I samband med kommunstyrelsen under 2021 genomförde en översyn av styrande 
dokument inom kommunen (KFKS 2021/322) noterades att ”Program för utförare” var i 
behov av revidering.  Programmet ingick i Mål och budget 2016-2018 för Nacka kommun, 
bilaga 6 (KFKS 2015/173-040) men har därefter inte reviderats. Programmet ska antas en 
gång per mandatperiod.  
 
Av ärendet Program för uppföljning av kommunala och privata utförare (KFKS 
2021/1240), som nu är under beredning inom kommunstyrelsen, föreslås ett program i 
likhet med vad revisorerna efterfrågar. Det föreslagna programmet omfattar såväl privata 
som kommunala utförare utifrån kommunens styrprincip om konkurrensneutralitet. 
Revisorernas rekommendation ligger därför väl i linje med det arbete som 
stadsledningskontoret redan initierat och nu skrivit fram för beslut i kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
Mats Gerdau  Victor Kilén 
Kommunstyrelsens ordförande  Stadsdirektör  
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