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Delrapport Resultat av organisationsbeskrivningar och 
roller/ansvar  

Beskrivning och syfte 

Kommunerna organiserar sig olika utifrån hur verksamheten är uppbyggd i stora 

och små kommunern. Till exempel kan sjusköterskor vara anställda inom 

socialpsykiatri eller kommunal hemsjukvård men ha samma uppdrag. Hur är 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter organiserade? Här finns behov av att: 

• Kartlägga hur den kommunala hälso- och sjukvården organiseras i 

kommunerna  

Metod 

Ett urval har gjorts utifrån kriterierna 

• kan avropa option 1 och 3 

• kommun ska finna inom varje delregion 

Kontakt togs med utvalda kommunernas enhetschefer för hälso- och sjukvård. 

Efter överenskommelse skickades ett mail med frågor. 

Fyra kommuner har svarat på frågor om organisation och roller. De fyra 

kommunerna är Skövde, Vänersborg, Tjörn och Herrljunga.  

 

Leverabler 

Kommuner organiserar sig i en eller två nämnder. Vanligast är under 

Socialnämnd, men i en kommun finns också en vård och omsorgsnämnd. 

Rollerna för myndighetsutövning/biståndshandläggning är unikt för kommunerna. 

De benämns socialsekreterare eller biståndshandläggare. Deras placering kan se 

olika ut i kommunerna, som t.ex. i äldreomsorg eller i individ och 

familjeomsorg(myndighetsenhet). 

De legitimerade rollerna finns både hos VGR och kommuner. Det som kan skilja 

är specialistutbildade sjuksköterskor. I kommunen benämns 

specialistsjuksköterskor uitfrån var de arbetar till exempel distrikts- demens-, 

äldre, psykiatrisjuksköterska. 

I kommunen är undersköterskor och vårdbiträden anställda som SoL-personal 

inom socialtjänsten och utför HSL-åtgärder på delegering. Inom socialtjänsten och 

LSS finns många olika yrkestitlar som arbetar med delegerade arbetsuppgifter. 

När de utför HSL-åtgärder på delegering räknas de som HSL-personal. I VGR är 

de anställda som HSL-personal inom hälso- och sjukvård och allt de gör i sin 

anställning är hälso- och sjukvård. 

De olika rollerna som inkommit via mailsvar finns beskrivna i bilaga 1. Det kan 

finnas ytterligare namn på roller då vi är 49 kommuner i VGR. 


