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2016-02-01
Socialnämnden

Dnr Son 2016/61
Verksamhetsansvar ungdomsmottagningen
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Mikael Skaghammar, gruppchef stöd- och behandlingsenheten, utses att enligt 29
§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ha verksamhetsansvar för ungdomsmottagningen
i Järfälla kommun.

Ärendet i korthet

Enligt 29 § HSL ska det inom hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för
verksamheten. Inom ungdomsmottagningen ansvarar kommunen för den hälso- och
sjukvård som bedrivs. Förvaltningen föreslår att gruppchef Mikael Skaghammar ska
vara ansvarig för verksamhet som bedrivs enligt HSL.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01
Bakgrund

Enligt HSL § 29 ska det i en verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård finnas
någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). I Järfälla kommun drivs
ungdomsmottagningen inom socialförvaltningens enhet stöd- och
behandlingsenheten. Samverkansavtal finns med Stockholms läns landsting men
kommunen har hela verksamhetsansvaret.
För att uppfylla krav i HSL måste en namngiven person utses för att vara den som
ansvarar för häls- och sjukvården. Det är inte ett krav att personen måste ha en hälsooch sjukvårdsutbildning utan utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper är
avgörande vid bedömning av lämpligheten. Det samlade ledningsansvaret kan inte
överlåtas till någon annan befattningshavare. Vissa enskilda ledningsuppgifter kan
enligt 30 § HSL delegeras till befattningshavare som har tillräcklig kompetens och
erfarenhet. Detta kan exempelvis göras avseende det medicinska ansvaret för att
säkerställa hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården.
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Analys

Ungdomsmottagningen är en del av stöd- och behandlingsenheten och det är
gruppchefen som är verksamhetsansvarig. Bedömning görs att det mest lämpade är
att gruppchef utses att även vara ansvarig för verksamhet som drivs enligt HSL då
denne har bäst kunskap om verksamhetens förutsättningar och behov. Gruppchefen
har ingen hälso- och sjukvårdsutbildning varför det medicinska ansvaret enligt 30 §
HSL kommer att delegeras till lämplig person i verksamheten enligt särskilt skriftlig
ansvarsfördelning.
Barnkonsekvensanalys

Förslaget innebär att ansvar tydliggörs vilket förväntas gynna verksamheten samt de
ungdomar som söker sig till verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.

Slutsatser

Förvaltningen föreslår att gruppchef Mikael Skaghammar ska vara ansvarig för
verksamhet som bedrivs enligt HSL.
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