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Komplettering till Kommunstyrelsens delegationsordning inom 
Produktionsutskottets ansvarsområde, avseende beslut om tillsättande 
av verksamhetschef enligt HSL 

Sammanfattning 
Den tidigare Produktionsstyrelsen inom Österåkers kommun hade som ansvarig värdgivare bl. a. till 
uppgift att utse verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30 (HSL). Den 
förändrade politiska organisationen innebär att Kommunstyrelsen, genom Produktionsutskottet, 
axlar ansvaret som vårdgivare. 
Den förändrade ansvarsfördelningen ligger till grund för förslaget om att lata Kommunstyrelsen 
delegera beslutanderätten om att utse ansvarig verksamhetschef enligt HSL till utskottet. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
Komplettera Kommunstyrelsens delegationsordning, inom Produktionsutskottets ansvarsomrade, 
avseende utskottets befogenhet att fatta beslut om tillsättande av verksamhetschef enligt hälso- och 
sjukvårdslagen, genom ett tillägg av en ny punkt 23.4 under avsnittet "23.0 Värd och omsorg", i 
enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande, daterat 2019-05-08. 

Bakgrund 
Den tidigare Produktionsstyrelsen inom Österåkers kommun hade som ansvarig vårdgivare bl. a. till 
uppgift att utse verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30 (HSL). Den 
förändrade politiska organisationen innebär att Kommunstyrelsen, genom Produktionsutskottet, 
axlar ansvaret som vårdgivare. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen tillstyrker förslaget med hänvisning till att tillägget till Kommunstyrelsens 
delegationsordning är konsekvensenligt i förhållande till den förändrade organisatoriska 
ansvarsfördelningen samt bygger på bestämmelsen 4 kap. 2 § PISL att det ska finnas en 
verksamhetschef som ansvarar för att vården bedrivs i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, 
patientsäkerhetslagen, patientdatalagen och patientlagen. 

Bilaga 
Tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning, p 23.4 
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Ny punkt i Kommunstyrelsens delegationsordning, enligt nedan: 

23.4 Tillsättande av 
verksamhetschef, enligt hälso-
och sjukvårdslagen (HSL) 

Produktionsutskottet HSL 4 kap. 2 § 

Staffan Erlandsson 
Kommundirektör 

Peter 1/fcmc 
Kanslichef 

Expedieras 
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