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Plats och tid

Stora konferensrummet, Brogatan 13, klockan 13.00 – 16.15

Beslutande

Magnus Arreflod (MP) ordförande
Majlis Strandberg (S) ersätter Lars-Göran Karlsson (S)
Rolf Svensson (S) ersätter Madeleine Sääksjärvi (S)
Robin Tannarp (M) ersätter Eine Ikonen (S)
Nina Hedenfeldt (MP) ersätter Sirkka Koskivuori (S)
Leif Thorstenson (S)
Ann Berglund (M)
Peter Utas (M)
Gunnel Ristander (M)
Kjell Monéus (M)
Tommy Ellfolk (C)
Solveig Pohjola (V)
Thomas Stääv (L)
Mikael Nygren (SD)
Tobias Gustafsson (SD)

Ersättare

Adam Frisk (KD)
Charlott Elf (SD)

Utses att justera

Thomas Stääv

Justeringens plats
och tid

Torsdagen den 28 januari 2016, Torshälla

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Ann-Kristin Rydberg

Ordförande

...........................................................................................
Magnus Arreflod

Justerande

...........................................................................................
Thomas Stääv

Paragrafer

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum

Torshälla stads nämnd

Anslaget sätts upp

2016-02-01

Förvaringsplats för
protokollet

Ledning/administration, Torshälla stads förvaltning

Underskrift
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Ingrid Sköldmo
Ulrika Hansson
Jeanette Lijesnic
Karin Engstad
Rina Oord Lundh
Thomas Living
Ann-Kristin Rydberg

förvaltningschef
biträdande förvaltningschef
ekonomichef
utvecklingsstrateg område vuxen
utvecklingsstrateg orts- och stadsutveckling
medicinskt ansvarig sjuksköterska
sekreterare

Eric Wahlström
Bo Söderberg
Anu Enehöjd
Jenny Ollén
Carita Laajala

Eskilstuna kommunfastigheter
rektor Edvardslundsskolan
rektor Gökstensskolan
rektor Göktensskolan
förskolechef
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TSN/2014:382, TSN/2015:198

§1
Slutrapport internkontroll 2015 samt
Internkontrollplan 2016
Beslut
1. Slutrapport för internkontroll år 2015 godkänns.
2. Internkontrollplan för år 2016 antas.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 30 december 2015, förslag
till beslut.
Arbetet med internkontroll omfattar alla nämndens verksamheter.
Ett par av nämndens internkontrollpunkter uppvisar avvikelser och bör fortsatt vara
en del av nämndens internkontrollplan för 2016 där åtgärder ej bedömts vara
tillräckliga för fortsatt kontroll;
• Att rutiner för anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa
är kända för medarbetare som arbetar med barn och unga
• Att chefer skriftligen mottagit delegation av ansvaret för arbetsmiljö, samt
att den föregåtts av arbetsmiljöutbildning
Kontrollpunkten om att anpassningar och rehabiliteringsbehov ska dokumenteras i
verksamhetssystemet Adato redovisar att ett ärende inte behandlats. Det är en klar
förbättring sedan tidigare år och bedömningen är att ingen ytterligare kontroll
behövs. Det samma gäller kontrollpunkten om värdebaserade samtal. 88 % svarar
att de genomfört samtalen. Punkten om kännedom om riktlinjer för över- och
underskottshantering redovisar att två chefer inte kände till de beslutade riktlinjerna
men de kunde redogöra för hur frågan hanteras och det överensstämde med
riktlinjerna varför återkontroll ej bedöms nödvändig. Den sista punkten med
avvikelser handlar om ekonomistyrningsriktlinjerna att enhetschefer ska ha fått sin
detaljbudget senast den 20 december för kommande år. Ingen av enhetscheferna
hade fått sin detaljbudget för 2015 senast den 20 december. Det berodde på att båda
förvaltningens ekonomer slutade och de nya hann inte göra detta innan årsskiftet.
2016 års detaljbudgetar var klara före den 20 december och ingen återkontroll
bedöms därför nödvändig.
Föredragande: Ulrika Hansson
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Yrkanden
Ann Berglund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2015:221

§2
Prislista 2016 vid uthyrning av Torshälla stads
nämnds lokaler och anläggningar
Beslut
1. Prislistan lokaler och anläggningar i Torshälla 2016 godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämndens prislistas (KFN/2015:237) generella bestämmelser,
prioritering och fördelning av tider samt kategorier för prissättning antas gälla
vid uthyrning av lokaler och anläggningar inom Torshälla stads nämnd.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 22 oktober 2015, förslag till
beslut.
Kultur- och fritidsnämnden fattar årligen beslut om en prislista för uthyrning av
arenor och lokaler (KFN/2015:237) Lokaler som finns inom Torshälla stads
nämnds ansvar har under 2015 fastställts i beslut i nämnden. En arbetsgrupp i
kultur och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på prislista som stämts av
med Torshälla stads förvaltning gällande lokaler i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens prislista. För 2016 har priserna för nämndens båtplatser justerats
utifrån konsumentprisindex för 2015. Priserna har inte justerats utifrån KPI sedan
de fastställdes 1997 nämnden. Justeringar i prissättning har även skett för
Ebelingmuseets lokaler samt justeringar utifrån Kultur- och fritidsnämndens
prislista.
Föredragande: Ulrika Hansson

Yrkanden
Ann Berglund (M) och Robin Tannarp (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Service, kultur och ungdomsenheten, Torshälla stads förvaltning
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TSN/2014:194

§3
Delbeslut Spångagården
Beslut
Programrapporterna för ombyggnation och tillbyggnad av lokaler i Skidåkaren 2,
Spångården godkänns.
Förvaltningen får uppdrag att i samarbete med Kommunfastigheter arbeta vidare
med projekteringen för om- och tillbyggnad av Spångagården enligt
programrapporter.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 15 januari 2016, förslag till
beslut.
Programarbetet har genomförts för ombyggnad av tidigare förskolelokaler på
Spångagården, till lokaler för daverksamhet för personer med demenssjukdom.
Tidigare har nämnden bedrivit förskoleverksamhet i lokalerna, som ingår i ett
blockförhyrningsavtal tecknat mellan dåvarande Torshälla fastigheter och Torshälla
stads nämnd.
Dagverksamheten i två grupper för personer med demenssjukdom, bedrivs idag i
två lägenheter om ca 80 m2/lgh i Edvardslundsområdet. Det innebär brister i
utrymme att kunna bedriva lämplig verksamhet och starkt begränsade möjligheter
till utevistelse under trygga former. Stora svårigheter att skapa ett fungerande
inomhusklimat uppstår när verksamheten bedrivs i bostadslägenheter.
Hyreskostnad uppgår till 69 948kr/ lgh och år eller 5829 kr/lgh och månad
För att påskynda arbetet med att skapa fungerande verksamhetslokaler i de tidigare
förskolelokalerna, har en beställning gjorts som innebär att denna del drivs som ett
eget projekt utanför hela om och tillbyggnaden av Skidåkaren 2, Torshälla
Spångagården. De anpassade lokalerna omfattar ca 225 m2
Blockförhyrningskostnaden per år i Spångagården uppgår idag till 819kr/ m2.
Den kalkylerade årshyran för dagverksamhetslokalerna efter ombyggnationen
±20% räknas till: 484 465 kronor per år inklusive drift och underhåll
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Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 15 januari 2016, förslag till
beslut.
Ett programarbete för tillbyggnad har genomförts med utgångspunkt från den
lokaliseringsprövning och förstudie, som tidigare presenterats för om- och
tillbyggnad av Spångagården, Skidåkaren 2.
Rapporten redovisar programarbetet för den tillbyggnad, som planeras i riktning
mot Torsharg. Tillbyggnaden är i tre plan, i basen planeras ett nytt tillagningskök
för hela äldreomsorgens behov, i nivå med befintliga vård- och omsorgsboendet
planeras 2 våningsplan med 10 lägenheter vardera.
Den kalkylerade årshyran för tillbyggnaden beräknas till: 5 312 795 kronor per år
inklusive drift och underhåll, exklusive moms.
Föredragande: Karin Engstad och Eric Wahlström

Yrkanden
Ann Berglund (M) och Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

____
Beslutet skickas till:
Kommunfastigheter
Kommunstyrelseförvaltningen
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TSN/2015:242

§4
Förebyggande av och behandling vid undernäring
(nattfasta)
Beslut
Rekommendationen från Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och
vård i Sörmland enligt §34 Nattfasta 2015-10-09, antas.
Förvaltningen får i uppdrag att följa Socialstyrelsens föreskrift och
rekommendation samt genomföra länsgemensamma nattfastemätningar.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 29 december 2015, förslag
till beslut.
Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård har tagit del av resultatet av
riskbedömningar i kvalitetsregistret Senior alert hos vårdgivare i Sörmlands län.
Med utgångspunkt från dessa resultat samt Socialstyrelsens förskrift ” SOSFS
2014:10 Förebyggande av och behandling vid undernäring” och rekommendationer,
beslutade den gemensamma nämnden rekommendera vårdgivare i länet att fortsätta
arbetet för att minska risken för undernäring.
Torshälla stads nämnds kost- och vårdverksamhet har ett nära samarbete, följer
näringsrekommendationer, arbetar för att skapa och utveckla gynnsamma
måltidssituationer. Ny länsgemensam nattfastmätning planeras till v 44 2016.
Föredragande: Karin Engstad

Yrkanden
Ann Berglund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Områdes- och enhetschefer för vård och omsorg i Torshälla stads förvaltning
Kost- och kökschef i Torshälla stads förvaltning
MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Torshälla stads förvaltning
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TSN/2015:260

§5
Uppdrag att ta fram riktlinjer för biståndsbeslut för
insatser med välfärdsteknologiska lösningar
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med vård och omsorgsförvaltningen
arbeta fram riktlinjer för biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen för insatser med
stöd av Välfärdsteknologi inom nämndens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 22 december 2015, förslag
till beslut.
Baserat på flera kommuners erfarenheter av digital nattillsyn och övrig
e-hemtjänst bör riktlinjer enligt socialtjänstlagen med tillämpningsanvisningar
arbetas fram. Detta för att säkerställa rättsäkerheten för den enskilde, och inte minst
för att möjligheten till insatser med välfärdsteknologi ska kunna levereras, oavsett
var i kommunen den enskilde bor och vilken utförare man har.
Riktlinjerna kopplat till ÄBIC* –metoden bör arbetas fram och antas av nämnden
under våren 2016.
* Äldres Behov I Centrum
Föredragande: Thomas Living

Yrkanden
Ann Berglund (M), Robin Tannarp (M), Tommy Ellfolk (C) och Rolf Svensson (S)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
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TSN/2015:263

§6
Yttrande över remiss - Betänkandet Ny museipolitik
– (SOU 2015:89)
Beslut
Yttrandet godkänns och skicks till kommunstyrelsen för beslut.

Förslag till kommunfullmäktige
Remissen anses besvarad med Torshälla stads nämnds yttrande.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 8 januari 2016, förslag till
beslut.
Torshälla stads nämnd har tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden fått
möjlighet att yttra sig över betänkandet om ny Museipolitik SOU 2015:89 senast
den 1februari 2016.
Regeringen beslutade den 30 januari 2014 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att göra en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och
institutionsstruktur och regeringens styrning av dem. Utredningen har letts av ClasUno Frykholm, tidigare chef för Myndigheten för kulturanalys.
Utredningen bedömer att det behövs en ny inriktning för den statliga
museipolitiken. Utgångspunkterna för det allmännas stöd till museiverksamheterna
måste bli tydligare och de enskilda institutionerna behöver även ges större ansvar
och möjlighet att förverkliga sina uppdrag.
Torshälla stads nämnd är positiv till den nya museilagen och bildandet av ny
myndigheten för museer och utställningar. Museiinstitutionernas fria ställning och
demokratiska ansvar samt målet att tillgängliggöra museernas utbud till alla är
angeläget.
I samband med bildandet av den nya museimyndigheten anser nämnden att det
dock är avgörande att funktionen av kunskapsöverföring, fortbildning, utbildning
och omvärldsbevakning, som tidigare tillgängliggjords till de regionala och
kommunala museerna av Riksutställningar, inte går förlorad. Vidare bör även andra
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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samarbeten och arbetsformer än vandringsutställningar erbjudas till de regionala
och kommunala museerna för att i större utsträckning tillgängliggöra de statliga
museernas utbud i hela landet.
Föredragande: Rina Oord Lundh

Yrkanden
Ann Berglund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2015:3, TSN/2015:6, TSN/2016:3, TSN/2016:7

§7
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
TSN/2016:3

Förvaltningschefsbeslut
3.3.18 – Beslut 2016-01-13 – anhörigresa till Åland
Skola
9.1.1 - Beslut 2016-01-11 - Utökad vistelsetid på fritids
9.1.1 - Beslut 2016-01-11 - Utökad vistelsetid på fritids
Förskola
8.1.13 - Beslut 2016-01-13 – Utökad tid på förskolan
8.1.13 - Beslut 2016-01-13 – Utökad tid på förskolan
Biståndsutskott
Protokoll: 2015-11-17 §§ 121 – 124, 2015-12-01 §§ 121 - 127,
2015-12-15 §§ 128 - 146
Arbetsutskott
Protokoll: 2015-12-01 §§ 93 - 100
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TSN/2015:3
Förvaltningschefsbeslut
1.7 – Beslut 2015-12-08 - Tilläggsavtal städning, Chokladfabrikens förskola
1.7 – Beslut 2016-01-07 – Överenskommelse utställning på Ebelingmuseet
1.7 – Beslut 2016-01-11 – Överenskommelse utställning på Ebelingmuseet
1.7 – Beslut 2016-01-13 – Överenskommelse utställning på Ebelingmuseet

Personal (anställningar mm)
Listor december 2015
Socialtjänsten
Lista 2015-10-01 – 2015-12-31
Vård och omsorg
Delegationslista avgifter vård och omsorg 2015-12-01 och 2016-01-01,
rapportering av avgiftsbeslut

Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
2015:3 samt 2016:3.
____
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TSN/2013:358, TSN/2015:1, TSN/2015:105, TSN/2015:118, TSN/2015:121,
TSN/2015:198, TSN/2015:206, TSN/2015:5, TSN/2016:4

§8
Ärenden för kännedom
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2015-11-26 § 249 -Val till kommunala uppdrag
Protokollsutdrag 2015-11-26 § 253 - Komplettering av årsplan 2016 för Eskilstuna
kommun
Protokollsutdrag 2015-11-26 § 257 - Miljöpolicy för Eskilstuna kommunkoncern
Protokollsutdrag 2015-11-26 § 258 - Kommungemensam internkontroll 2016 för
Eskilstuna kommun
Protokollsutdrag 2015-11-26 § 259 - Ny grafisk profil för Eskilstuna kommun
Protokollsutdrag 2015-11-26 § 262 - Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till
fritidsplats tio timmar i veckan
Protokollsutdrag 2015-12-10 § 285 - Fördelning av engångsbelopp utifrån
regeringens förslag till extra ändringsbudget
Protokollsutdrag 2015-12-10 § 290 - Reviderat reglemente för socialnämnden
Protokollsutdrag 2015-12-10 § 291 - Reviderat reglemente för arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag 2015-12-10 § 292 - Reviderat reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Protokollsutdrag 2015-12-10 § 293 - Reviderat reglemente för miljö- och
räddningstjänstnämnden
Protokollsutdrag 2015-12-10 § 294 - Reviderat reglemente för
stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag 2015-12-10 § 295 - Reviderat reglemente för Torshälla stads
nämnd
Protokollsutdrag 2015-12-10 § 296 - Reviderat reglemente för barn- och
utbildningsnämnden
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Protokollsutdrag 2015-12-10 § 297 - Reviderat reglemente för vård- och
omsorgsnämnden
Protokollsutdrag 2015-12-10 § 299 - Utredningsuppdrag om uppgifts- och
ansvarsfördelning mellan nämnder
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag 2015-11-24 § 277 -Ansökan om pengar från kommunstyrelsens
anslag för förebyggande arbete, Torshälla stads nämnd beviljas 100 000 kronor ur
kommunstyrelsens anslag för kommungemensamma kostnader gällande
”Fältarbetare – ungdomar”
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2015:252 – 2016:13

____
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TSN/2014:259, TSN/2014:322, TSN/2015:164, TSN/2015:261, TSN/2016:12,
TSN/2016:2

§9
Rapport och frågor
Förtroendevalda
Inget att rapportera

Förvaltning
Temanämnd 2016-01-25: skola
Likabehandlingsplaner för Edvardlundsskolan och Gökstensskolan
Föredragande: Bo Söderberg, Anu Enehöjd och Jenny Ollén
Barnrätt och barnkonsekvensanalyser
Föredragande: Carita Laajala
Hemtjänst – omvårdnad/serviceinsatser
Föredragande: Karin Engstad
Ekonomi och nyckeltal
Föredragande: Jeanette Lijesnic
-Uppföljning av effektiviseringar
-Utpekat delegationsbeslut och svar på Magnus Arreflods (MP) fråga på nämnd
2015-12-15
Föredragande: Ulrika Hansson
På tur att peka ut ett delegationsbeslut som redovisas på kommande
nämndsammanträde
2016-02-23: Tobias Gustafsson (SD)
-Rapport Storgatan
-Rapport/svar på Solveig Pohjolas (V) fråga angående ansvarsfrågan för hantering
av båtar på kommunalt vatten
Föredragande: Rina Oord Lundh

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

17(23)

2016-01-25

- Kompletterande årsplan
- Fortsatta restriktiva åtgärder med anledning av vårt ekonomiska läge
Föredragande: Ingrid Sköldmo
____
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TSN/2016:14

§ 10
Extra ärende - Verksamhetschef för hälso- och
sjukvård
Beslut
1. Områdeschef Anna Werner utses till verksamhetschef för den hälso- och
sjukvård som Torshälla Stads nämnd ansvarar för inom vård- och
omsorgsverksamheten.
2. Ovanstående beslut kompletteras i delegationsordningen för Torshälla stads
nämnd.

Ärendebeskrivning
I hälso- och sjukvårdslagen fastlås att det skall finnas någon som svarar för
verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över
diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon
har tillräcklig kompetens och erfarenhet av detta. Begreppet verksamhetschef
infördes i hälso-och sjukvårdslagen 1997. Ett av syften som ligger till grund för
införandet av bestämmelser om verksamhetschef är att det för patienter, anhöriga
och personal liksom för tillsynsmyndigheten skall finnas en bestämd person att
vända sig till då det gäller frågor om verksamheten.
Inom kommunal hälso-och sjukvård skall förutom verksamhetschef även finnas en
sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar(MAS). Verksamhetschefens ansvarar
inom kommunal hälso- och sjukvård begränsas av det lagstadgade ansvar som
åvilar MAS enligt hälso- och sjukvårdslagen samt åliggandeförordningen inom
ramen för nämndens reglemente.
I Torshälla stads förvaltnings organisation har verksamhetsansvaret enligt Hälso –
och sjukvårdlagen tidigare delegerats till förvaltningschef TSN/ 2009:213. I
protokoll TSN §22 2010-03-16 utsågs Christina Klang till verksamhetschef.
Christina Klang avslutar sin anställning i Eskilstuna kommun från 2016-01-24.
I samband med den organisationsförändring, som trädde i kraft från 2016-01-01 har
en områdeschefsnivå inrättats för vård- och omsorgsverksamheten. Därför föreslås
att verksamhetsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen överförs till denna
funktion och person.
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En verksamhet som ska hänföras till hälso- och sjukvård ska följa de författningar
som styr hälso- och sjukvården t ex hälso- och sjukvårdslagen HSL (1982:763,
patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) patientlagen
(2014:821) med tillhörande förordningar samt Socialstyrelsens föreskrifter.
Tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård är Inspektionen för vård och omsorg
IVO.

Föredragande: Karin Engstad
____
Beslutet skickas till:
IVO inspektionen för vård och omsorg
Områdes- och enhetschefer i Torshälla stads förvaltning
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TSN/2015:166

§ 11
Extra ärende - Förordnande av verksamhetschef för
den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan
Beslut
1. Ulrika Hansson biträdande förvaltningschef, utses till verksamhetschef för
den medicinska delen av elevhälsan för den del som omfattar Torshälla
stads nämnds vårdgivaransvar.
2. Ulrika Hansson biträdande förvaltningschef, utses till verksamhetschef för
den psykologiska delen av elevhälsan för den del som omfattar Torshälla
stads nämnds vårdgivaransvar.
3. Förordnanden enligt punkt 1 och 2 gäller tills vidare.
4. Anmälan av verksamhetschef enligt punkt 1-3 ovan sker till Inspektionen
för vård och omsorg enligt 2 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap. 1 §
Patientsäkerhetsförordningen.
5. Ovanstående beslut kompletteras i delegationsordningen för Torshälla stads
nämnd.

Ärendebeskrivning
Bakgrund i lagstiftningen
I 2 kap. 25 § första stycket skollagen (2010:800) regleras att för eleverna i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Elevhälsan syftar främst till att verka förebyggande och hälsofrämjande och ska ge
stöd i elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan är i juridisk bemärkelse och
med avseende på ansvarsfrågor hälso- och sjukvård. En verksamhet som ska
hänföras till hälso- och sjukvård ska följa de författningar som styr hälso- och
sjukvården t. ex. hälso- och sjukvårdslagen HSL (1982:763, patientsäkerhetslagen
(2010:659), patientdatalagen (2008:355) patientlagen (2014:821) med tillhörande
förordningar samt Socialstyrelsens föreskrifter. Tillsynsmyndighet för hälso- och
sjukvård är Inspektionen för vård och omsorg IVO.
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Ansvarig för hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för elevhälsan är en
kommun eller enskild skolhuvudman. I Eskilstuna kommun är barn- och
utbildningsnämnden respektive Torshälla stads nämnd för sin del av
skolverksamheten också ansvarig för den hälso- och sjukvård inom elevhälsan som
stadgas i skollagen och övriga författningar. Det vårdgivaransvar som uppbärs av
nämnderna är reglerat i respektive reglemente som en följd av verksamhetsansvaret
för det offentliga skolväsendet.
I 28 § Hälso- och sjukvårdslagen anges att ledningen, d v s vårdgivaren, för den
som bedriver hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet.
I Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd ”Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) anges i 3 kap 1-3 §§ att vårdgivaren ska se till att
det finns ett ledningssystem för verksamheten. Vårdgivaren ska med stöd av
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten. Vidare ska vårdgivaren ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med
kvalitetssäkring av verksamheten fördelas i den egna organisationen.
Enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen skall det finnas någon som ansvarar för
verksamheten (verksamhetschef). Vårdgivaren ska utse en verksamhetschef som har
det samlade ledningsansvaret för verksamheten.
För att lagstiftningens krav på hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården ska
tillgodoses ska nämnden som vårdgivare genom verksamhetschefen bedriva ett
systematiskt kvalitetsarbete som innehåller riskanalys, egenkontroll, utredning av
avvikelser, förbättrande åtgärder i verksamheten, förbättring av processer och
rutiner (5 kap SOSFS 2011:9). I ledningsansvaret ingår även att se till att berörd
personal medverkar i kvalitetsarbetet (6 kap SOSFS 2011:9) samt att dels en
sammanhållen kvalitetsberättelse, dels en patientsäkerhetsberättelse upprättas
årligen (SOSFS 2011:9).
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, påpekade i sin tillsyn av elevhälsans
medicinska del i Eskilstuna daterad 2014-12-18 att det fanns otydligheter när det
rör verksamhetschef, dels saknades det verksamhetschef för vissa delar av
elevhälsan, dels var formerna för hur verksamhetscheferna utsågs oklara. IVO
påpekade att uppdraget som verksamhetschef är personligt och det är den nämnd
som har vårdgivaransvar som ska förordna verksamhetschef.
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Ny organisation
Torshälla stads nämnd utsåg 2015-08-25 Christina Klang, förvaltningschef, till
verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom
Torshälla stads nämnds ansvarsområde för det offentliga skolväsendet. Christina
Klang hade motsvarande ansvar för hälso-och sjukvård inom vård- och omsorg i
nämndens verksamheter. Nu genomförs en omorganisation med införande av
biträdande förvaltningschef och områdeschefsnivå samtidigt som Christina Klang
avslutar sin anställning
En verksamhetschef måste ha de egenskaper och den kompetens som krävs för att
denne ska kunna leda verksamheten och tillgodose kravet på högsta möjliga
patientsäkerhet inom verksamheten. Detta innebär bl. a. att verksamhetschefen
måste ha organisations- och struktureringsförmåga, förmåga att kunna fatta beslut
och kunna uppdra åt annan att fullgöra de ledningsuppgifter som
verksamhetschefen själv inte har sakkompetens för.
Verksamhetschefens ansvar
Verksamhetschefen ansvarar för att det finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem för
att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i
verksamheten för att nå kvalitetsmålen och främja kostnadseffektivitet.
Verksamhetschefen ansvarar för den löpande verksamheten inom sitt område. I
verksamhetschefens ansvar ingår att se till att det medicinska omhändertagandet av
patienten tillgodoser kraven på hög säkerhet och god vård, att tillse att samverkan
och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten tillfredsställande
sätt, att det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver, att
personalens kompetens upprätthålls genom adekvata vidareutbildningsinsatser.
Verksamhetschefens ansvar i detalj framgår av sammanställning i bilaga 1.
Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och detta kan inte överlåtas
till annan befattningshavare.
Verksamhetschefen kan, och måste i vissa fall, mot bakgrund av sin kompetens
uppdra åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter med stöd av 30 § Hälsooch sjukvårdlagen. Det ingår i den kompetens som verksamhetschefen skall ha att
veta när denne bör och kan överlåta ledningsuppgifter till annan för att säkerställa
hög patientsäkerhet och kvalitet av vården.
Verksamhetschef som uppdrar åt annan att fullgöra viss ledningsuppgift ska tydligt
ange uppdragets omfattning och eventuella inskränkningar i uppdragstagarens
befogenhet.
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Verksamhetschefen ansvarar för att redovisa verksamhetens resultat för Torshälla
stads nämnd.
____
Beslutet skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg IVO
Barn- och utbildningsförvaltningen, Karin Holmberg-Lundin, Eva Larsson och Marianne
Westman
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