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§  
Fördjupad samverkan – Samarbete kring 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
(SN 2018/173) 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 § har kommunen en skyldig-
het att se till att det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska 
inom sina verksamheter. Arbetsuppgifterna har i samband med 
införandet av patientsäkerhetslagen och övertagandet av hemsjuk-
vården utökats och till viss del förändrats.  

Inom ramen för fördjupad samverkan har frågan om en gemensam 
medicinskt ansvarig sjuksköterska lyfts. Flera fördelar med detta 
har identifierats. Ett förslag finns om kostnadsfördelning mellan 
kommunerna. 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-11-21 

 
Förslag till beslut Socialnämndens förslag: 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Köpings och 

Arboga kommuner inrätta en gemensam tjänst som medicinskt 
ansvarig sjuksköterska med kostnadsfördelningen: 
- Köping 50 procent 
- Arboga 30 procent 
- Kungsör 20 procent.  

 
Detta görs inom ramen för fördjupad samverkan.  

 
Beslutet gäller under förutsättning att Köpings och Arboga 
kommuner fattar motsvarande beslut. 
 
Socialförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med 
grannkommunerna, sätta former för tjänsten. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-11-21 SN 2018/173 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Lena Dibbern  
  
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Fördjupad samverkan – Samarbete kring medi-
cinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 § har kommunen en skyldighet att se till att 
det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska inom sina verksamheter. Arbets-
uppgifterna har i samband med införandet av patientsäkerhetslagen och över-
tagandet av hemsjukvården utökats och till viss del förändrats.  

 
Nuläge 
Tidigare hade Kungsör en MAS anställd på 40 procent inom förvaltningen men i 
och med att hon avslutade sin tjänst den 31 augusti 2018 har uppgiften utförts av 
en inhyrd MAS. Dennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med förebyg-
gande åtgärder, uppföljningar och tillsyn inom hälso- och sjukvårdsområdet. 
 
Den senaste tiden är en gemensam MAS-funktion ett utpekat politiskt beslut 
kring stärkt samverkan i Västra Mälardalen. Köping och Arboga kommun har 
egen MAS varför en stärkt samverkan leder till att de tre kommunerna får en 
gemensam MAS. 
 
De som för närvarande arbetar som MAS;ar i kommunerna har aviserat att de vill 
lämna sina uppdrag och eller går i pension.  
 
Fördelar med ett samarbete 
Flera fördelar kan ses i en sammanslagning av tjänsterna. En gemensam MAS 
kan anställas på 100 procent vilket gör det lättare att finna en lämplig person. 
Den som får tjänsten arbetar bara med MAS funktionen och blir inte involverad i 
annan verksamhet vilket underlättar bland annat vid tillsyn. MAS arbetet är 
detsamma oavsett vilken kommun man arbetar i vilket innebär att det är möjligt 
med gemensamma rutiner till exempel kring förebyggande arbete med mera.  
 
Kostnaden för MAS bör fördelas 50/30/20 det vill säga 50 procent för Köping, 30 
procent för Arboga och 20 procent för Kungsör. Köpings kommun eller Arboga 
kommun föreslås bli anställningskommun. Den gemensamma MAS:en svarar till 
respektive nämnd utifrån ansvarsområdet som är givet. 
 
Frågor som initieras genom fördjupad samverkan ska, efter förslag från fack-
nämnd, beslutas av kommunstyrelsen i respektive kommun. 

 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-11-21 SN 2018/173 
 Ert datum Er beteckning 
   

 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Köpings och Arboga kommuner 
inrätta en gemensam tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska med kostnads-
fördelningen: 
- Köping 50 procent 
- Arboga 30 procent 
- Kungsör 20 procent.  
 
Detta görs inom ramen för fördjupad samverkan.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att Köpings och Arboga kommuner fattar 
motsvarande beslut. 
 
Socialförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med grannkommunerna, sätta 
former för tjänsten. 
 

 
 
 

Lena Dibbern 
Socialchef 
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