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Sammanfattning

Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet bedrivs hälso- och sjukvård genom
att personal är anställd utifrån hälso- och sjukvårdslegitimation.
Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska det där det bedrivs hälso- och sjukvård
finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen har det
övergripande ansvaret för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning
och säkerhet. Verksamhetschefens arbetsuppgifter ska vara angivna och beslutade av nämnd, se
bilaga 1.
Det finns inget krav på att en verksamhetschef ska ha viss kompetens, utan utbildning,
erfarenhet och personliga egenskaper är avgörande för om en person är lämplig att inneha
befattningen. Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och det kan inte överlåtas till
någon annan. Däremot kan och bör verksamhetschefen i vissa fall, mot bakgrund av sin
kompetens, uppdra åt annan person att utföra enskilda uppgifter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör bedömningen att Petra West Stenkvist, enhetschef
inom den strategiska avdelningen bör utses till verksamhetschef för den hälso- och sjukvård
som bedrivs inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde, då denna bedöms
besitta den kompetens och lämplighet som krävs.
Detta beslut ersätter tidigare beslut om verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen i
arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN-2017-645).
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås samtidigt att utse sjuksköterska Charlotta Rosing,
hälso- och sjukvårdssamordnare ASF att svara för anmälningsskyldigheten enligt lex Maria, då
denne har i sitt uppdrag att svara för medicinska ledningsuppgifter på uppdrag av
verksamhetschef.
Förslag till beslut

SIGNERAD

2020-01-15

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser enhetschef Petra West Stenkvist till
verksamhetschef 4 kap. 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) för den hälso- och
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sjukvård som bedrivs inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde från
och med 21 februari 2020.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Charlotta Rosing att svara för
anmälningsskyldigheten enlig lex Maria, enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden upphäver tidigare beslut om verksamhetschef enligt
Hälso- och sjukvårdslagen i arbetsmarknads- och socialnämnden 2017-06-22 §87 (ASN2017-645).
Beslutsunderlag





Kartläggning HSL 2018
G-Tjänsteskrivelse-ASN 200221 Utnämnande av HSL-chef
Bilaga 1 Verksamhetschefens ansvar och uppgifter

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-02-03
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-02-11
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Beslutet skickas till

HR-chef Annika Andersson, Förvaltningsrådet och förvaltningsledning.
Ärendet

Bakgrund
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomförde våren 2018 en kartläggning av
hur ansvar fördelades och hur arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet bedrevs.
Kartläggningen redovisade lagar och ramverk som styr arbetsmarknads- och socialförvaltningens
verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet samt hur dessa kan appliceras på verksamheten.
Av kartläggningen framkom att arbetsmarknads- och socialförvaltningen måste se över och
tydliggöra såväl ansvarsfrågor som arbetsprocesser och rutiner inom verksamhetsområdet.
Som en första åtgärd för att säkerställa och samordna ett fortsatt övergripande systematiskt
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inrättades och tillsattes en tjänst som hälso- och
sjukvårssamordnare våren 2019.
Ansvar
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och andra författningar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet, då förvaltningen
har medarbetare som är legitimerade psykologer, arbets- och fysioterapeuter som gör medicinska
bedömningar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet enligt patientsäkerhetslagen 6 kap. 1§
(2010:659). Därmed ses arbetsmarknads- och socialnämnden som vårdgivare. Nämnden
ansvarar för att inom sitt område fullgöra de uppgifter som ankommer på vårdgivaren och detta
arbete som bedrivs inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska det finnas någon som svarar för
verksamheten där det bedrivs hälso- och sjukvård (verksamhetschef).
I 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 1 § står det att en verksamhetschef enligt 4 kap.
2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska säkerställa att patientens behov av trygghet,
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kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses enligt 4 kap. 1 § hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80):
1. Patienten ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom
kommunens verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen.
2. Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen senast 1 mars varje år 3 kap. 10§
Patientsäkerhetslagen (2010:659). Berättelsen redovisas för nämnden och syftet är att
tydliggöra mål, följa upp dem samt besluta om åtgärder för ett systematiskt
kvalitetsarbete.
3. Journaler ska föras i den omfattning som föreskrivs i Patientdatalagen (2008:355),
4. Det ska finnas ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för rapportering enligt 6 kap.
4§ Patientsäkerhetslagen (2010:659).
5. Ny verksamhet ska anmälas till IVO1 liksom förändringar, flytt eller nedläggning av
verksamhet 2 kap. 1§ och 2§ (2010:659)
Verksamhetschefen ska vara ansvarig för att säkerställa, utveckla och utvärdera verksamhetens
insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och dennes ansvar och uppgifter ska vara
angivna och beslutade av nämnden som vårdgivare. Dessa är därför bifogade ärendet.
Anmälningsskyldighet enligt lex Maria
Enlig bestämmelserna i 3 kap. 5 § Patientsäkerhetslagen (2010:659) har vårdgivare en skyldighet
att snarast anmäla till IVO, om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig
vårdskada. Varje vårdgivare ska utse en särskild person som ansvarar för att anmäla händelser
enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria i 3 kap. 5 §
Patientdatalagen (2010:659) ska vårdgivaren utse den eller de befattningshavare som ska ansvara
för anmälningsskyldigheten.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås utse Charlotta Rosing, hälso- och
sjukvårdssamordnare att svara för anmälningsskyldigheten enligt lex Maria. Då denne i sitt
uppdrag överlåtits att svara för medicinska ledningsuppgifter.
Detta beslut ersätter tidigare beslut om verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen i
arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN-2017-645).
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