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Produktionsförvaltningen    Till Produktionsstyrelsen 
Datum  2017-06-15 
Dnr  PS 2017/0062-022 

 
Tillsättande av verksamhetschef enligt HSL 
 

Sammanfattning 
Från och med 2017-04-01 gäller en ny Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30) samt ny Hälso- och 
sjukvårdsförordning (SFS 2017:80). Den nya lagen förtydligar begreppen huvudman respektive 
vårdgivare. Detta föranleder några förändringar i kommunens hälso- och sjukvårdsstruktur och 
uppdelning av olika ansvarsroller.  
 
Beslutsförslag 
Produktionsstyrelsens beslut 
-Produktionsstyrelsen utser Stephanie Dargren till verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) 4 kap 2 § från och med 23 juni 2017. 
 
Bakgrund 
Tidigare har gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning endast berört begreppet vårdgivare. Det har då 
uppstått oklarheter gällande ansvarsfördelning mellan den som beställer verksamhet och den som 
utför verksamhet. I tidigare hälso- och sjukvårdslagstiftningen kunde beställare och utförare parallellt 
betraktas som vårdgivare. I den nya hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft 2017-04-01 är 
definitionen av huvudman: ” Det landsting eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att 
erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare 
bedriva verksamhet”. Med vårdgivare avses myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person 
eller näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det finns därmed juridisk 
möjlighet att Produktionsstyrelsen betraktas som vårdgivare och Vård- och omsorgsnämnden som 
huvudman.  Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska enligt 5 kap 1§ hälso- och sjukvårdslagen bedrivas 
så att kraven på god vård uppfylls.  
Av 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen framgår att i verksamhet där det bedrivs hälso- och sjukvård 
ska det finnas en verksamhetschef som ansvarar för att vården bedrivs i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen och patientlagen.  
 
Förvaltningens slutsatser 
Kommunens ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård i verksamheter enligt LSS och SoL regleras i 12 
kap. 1§ hälso- och sjukvårdslagen. Ansvaret innebär även att utse verksamhetschef för den hälso- 
och sjukvård som bedrivs. Produktionsstyrelsen är därför i egenskap av ansvarig vårdgivare skyldig 
att utse ny verksamhetschef och ge denna ansvaret att utföra de arbetsuppgifter som ingår i 
verksamhetschefens uppdrag.  
  
Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-04-25 
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