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Mottagare

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Återrapportering – Uppdrag att se över
ansvarsområdet för medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till
beslut till arbetsmarknads- och socialnämnden
-

Uppdraget att se över ansvarsområdet för medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) avslutas.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Anna-Lena Engstedt
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden gav den 27 augusti 2019 (§ 1062)
förvaltningschefen för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att
se över rollen för kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS.
Anledningen till att uppdraget gavs var den nya nämndsorganisationen som
innebar att ansvarsfördelningen för den kommunala hälso- och sjukvården
delats upp på två vårdgivare istället för en; äldre- och omsorgsnämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämnden. Ytterligare en anledning var att insatserna
inom både SoL och LSS kontinuerligt växer i Tyresö kommun, och med det
antalet verksamheter.
Ytterligare en omorganisation har genomförts efter att uppdraget gavs. Den
nya organisationen innebär att MAS är placerad inom
kommunstyrelseförvaltningen, på enheten för juridik och utredning.
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Det är därmed inte möjligt för förvaltningschefen inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att genomföra en översyn av MAS roll och uppdrag.
Vidare har innehavaren av tjänsten som MAS nyrekryterats, och började sitt
arbete i augusti 2020. Enheten för juridik och utredning har påbörjat ett arbete
med att se över ansvarsområden och arbetsuppgifter. Det är även viktigt i
sammanhanget att den nyanställda också har möjlighet att vara delaktig i hur
rollen ska utformas, varför arbetet kommer fortgå under en längre tid
framöver.
Mot bakgrund av dessa förändringar föreslår arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att uppdraget avslutas.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
En prövning av barnets bästa har inte gjorts då det inte anses relevant för
ärendet.

