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Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL
2017:30)

ASN-2019-16960
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 hälsooch 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.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser enhetschef Petra West Stenkvist till
verksamhetschef 4 kap. 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) för den hälso- och 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
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Hälso- och sjukvårdslagen i arbetsmarknads- och socialnämnden 2017-06-22 §87 (ASN-2017645).
Beslutsunderlag





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

