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Till: Revisorerna i Nacka kommun 

För kännedom: Kommunfullmäktige 

och kommunstyrelsen 

Svar på revisionsskrivelse 2016-01-20 
I revisionsskrivelse 2016-01-20 påtalas att det av rapportering av ej verkställda beslut (ÄLN 

2015/10-739) framgår att en mängd beslut ej kunnat verkställas inom 3 månader från 

beslutsdatum, bland annat på grund av resursbrist. 

 

Revisionen önskar en rapportering från Äldreenheten om hur åtgärdsplanen, inkluderande 

en tidplan, ser ut för att komma till rätta med bristerna. Svar önskar senast den 15 mars 

2016. 

 

Bakgrund 

Nacka kommun införde 2001 kundvalet särskilt boende för äldre. Detta innebär att den 

som fått ett biståndsbeslut om särskilt boende har rätt att välja bland de särskilda boenden 

som godkänts av Nacka kommun. Kunden gör ett första, andra och ibland ett 

tredjehandsval när det gäller vilket/vilka boenden man önskar flytta till. 

Den som inte kan eller vill välja boende kan få stöd i detta från anhöriga, god man eller från 

biståndshandläggare.  

Om den enskilde väljer ett boende som för tillfället inte har en ledig plats kan han/hon välja 

att vänta på plats i det egna hemmet eller välja att tacka ja till ett annat boende där det finns 

plats och där vänta på en ledig plats enligt förstahandsvalet. 

Den enskilde kan inte vänta kvar på sjukhus eller på korttidsboende när plats erbjudits även 

om det inte är en plats enligt förstahandsvalet. 

Särskilda behov av plats inom 3 månader tillgodoses genom direktupphandling av enstaka 

platser utanför kundvalet. 

 

Kundvalet innebär att Nacka kommun inte har några garanterade platser på de särskilda 

boende som är godkända enligt kundvalet.  

 

Orsaker till att beslut ej verkställs 

Det finns olika orsaker till att beslut ej verkställs inom 3 månader; 

- det finns ingen plats på det särskilda boende kunden valt i första hand 

- kunden tackar nej till erbjuden plats och väntar i det egna hemmet på plats enligt 

förstahandsvalet 
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- kunden väljer att ta tillbaka sin ansökan 

Den vanligaste orsaken är att kunden väljer att vänta på plats i det egna hemmet för att få 

sitt förstahandsval. 

 

Nuläge 

Nacka kommun har i dagsläget 12 särskilda boenden som är godkända enligt kundvalet, fem 

boenden i kommunal regi och sju boenden i privat regi. 

 

Kommunal regi   Antal platser 

Nacka Seniorcenter Ektorp   116  

Nacka Seniorcenter Sjötäppan      62  

Nacka Seniorcenter Sofiero       40 

Nacka Seniorcenter Talliden      46 

Nacka Seniorcenter Älta      21 

 

Totalt antal platser   285 

 

Privat regi    Antal platser 

Båthöjden Plaza, Aleris Omsorg AB      47 

Danvikshem, Stiftelsen Danviks Hospital  174 

Gammeluddshemmet, Familjeägt AB      28 

Kungshamn, Attendo Omsorg AB     54 

Lillängen, Vardaga AB       45 

Saltsjöbadens sjukhus, Vardaga AB     60 

Sarvträsk, Aleris Omsorg AB      38 

 

Totalt antal platser   446 

 

Totalt antal platser i kommunen  731 

 

Nacka kommun har i stort sett tillgång till samtliga platser inom den kommunala 

verksamheten.  

De särskilda boenden som drivs i privat regi kan ingå i andra kommuners kundval och kan 

även ha ramavtal med andra kommuner vilket innebär att de själva väljer till vilka 

kommuner de vill erbjuda lediga platser. Idag har Nacka kommun 66 % av platserna på de 

privata boendena. 

 

Pågående planering av särskilda boenden i kommunen 

Under den närmaste treårsperioden kommer tre särskilda boenden att vara klara för 

inflyttning och två befintliga kommer att byggas ut, samtliga inom privat regi. 
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Detta kommer att ge förutsättningar att minska antalet ej verkställda beslut inom 3 

månader. 

 

 Villa Tollare, Stiftelsen Stora Sköndal, 72 platser, inflyttning i april 2016 

 Danvikshem, utbyggnad, 30 platser under 2017 med möjlighet till ytterligare 30 

platser 

 Graninge, 54 platser, inflyttning under 2018 

 Ältadalen, Ersta Diakoni, 54 platser, inflyttning under 2018 

 Sarvträsk, utbyggnad, 18 platser, inflyttning under 2018 

 

Ansökan om planbesked har beviljats för särskilda boenden i Hästhagen och Hasseludden. 

Planerna beräknas kunna antas i slutet av 2018. 

 

I kommande planer finnas särskilda boenden inplanerade i Orminge centrum, Älta centrum, 

Centrala Nacka, Saltsjöbadens centrum, Fisksätra centrum och Planiaområdet. Det går idag 

inte att säga när dessa planera kan antas. 

 

 

För Äldreenheten 

 

 

Anna-Lena Möllstam 

Enhetschef 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


