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Förordnande av verksamhetschef enligt HSL, för
den medicinska delen av elevhälsan
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden utser Carina Forsberg till ny verksamhetschef för den medicinska och
psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och skolnämndens verksamhetsområde och entledigar
Peter Ceder från uppdraget.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och skolnämnden beslutade 2015-03-30 § 23 att den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan ska bedrivas i egen regi från och med 1 augusti 2015. I Hälso- och sjukvårdslagen kap 4 §
2 (2017:30) så framgår det att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det också finnas
någon som ansvarar för verksamheten, en verksamhetschef

Ärendet
Beskrivning
Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap. 25 § ska det för elever i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finnas
elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot
utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas
tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal
med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Carina Forsberg är legitimerad sjuksköterska sedan 2005. Hon har en specialistutbildning i psykiatri
och en magisterexamen från 2009. Carina har dessutom en lång rad högskolepoäng inom olika
sakområden inklusive ledarskap. Hon har en gedigen erfarenhet som ledare och har arbetat i
Norrtäljes Centrala barn- och elevhälsa som enhetschef de två senaste åren. Carina har tidigare haft
det medicinska ansvaret för olika verksamheter.
Barn- och skolnämndens ansvar för elevhälsans hälso- och sjukvård
Både elevhälsans medicinska och elevhälsans psykologiska insatser regleras på ett i vissa avseenden
avvikande sätt i förhållande till övrig elevhälsa. Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan
utgör i juridisk mening och med hänsyn till ansvarsfrågor hälso- och sjukvård. Detta innebär att de
författningar som styr hälso- och sjukvården, såsom hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL,
patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientdatalagen (2008:355) med tillhörande förordningar samt
Socialstyrelsens föreskrifter ska följas. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Bland annat ansvarar vårdgivaren för att: − Ledningen av hälso- och sjukvård är organiserad så att
den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet − Det
finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälso- och sjukvårdsverksamhet − Utse en eller

flera befattningshavare som ska svara för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 §
patientsäkerhetslagen (lex Maria) − Att det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska
användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Verksamhetschefens ansvar enligt HSL. Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för
verksamheten, och är den person som såväl tillsynsmyndigheter som elever, vårdnadshavare och
skolpersonal ska kunna vända sig till med frågor som rör elevhälsans hälso- och sjukvård.
Verksamhetschefens ansvarar för den löpande verksamheten och bevakar att elevhälsans hälso- och
sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet. I den mån verksamhetschefen saknar medicinsk och
psykologisk sakkompetens ska verksamhetschefen överlåta dessa uppgifter till annan sakkompetent
person.
Lagkrav
Skollagen (2010:800) 2 kap. 25 §.
Hälso- och sjukvårdslagen kap 4 § 2 (2017:30)
Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Åtgärden beräknas rymmas inom befintlig budgetram

Förvaltningens analys och slutsatser
Beslutat ansvarig enligt HSL är lagstadgat. Barn- och utbildningskontoret anser att förordnandet är
lämpligt.

Tidplaner
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott 2021-02-22 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2021-03-15
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