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Verksamhetschef för hälso- och sjukvård
Förslag till 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/Sammanfattning
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
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att verksamhetsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen överförs till denna
funktion och person.
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.

Finansiering
Inom Torshälla stads nämnds ekonomiska ram för införandet av områdeschefsnivå
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Säkerställa verksamhetsansvaret för hälso- och sjukvård är en grundläggande
förutsättning för hållbar utveckling och en effektiv organisation
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Ordförande
Beslutet skickas till:
IVO inspektionen för vård och omsorg
Områdes- och enhetschefer i Torshälla stads förvaltning
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