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§ 48

Vårdgivarens utseende av verksamhetschef
för den medicinska och psykologiska delen
av elevhälsan inom barn- och skolnämndens
ansvarsområde - vikariat

Dnr BSN 2018/1427

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan. Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det
enligt lagstiftningen finnas någon som svarar för verksamheten
(verksamhetschef). Barn- och skolnämnden måste därför utse en
verksamhetschef.
Nämnden utsåg 2018-11-21, § 169, nuvarande verksamhetschef för
den medicinska, psykologiska delen av elevhälsan. Eftersom denne
valt att avsluta sin tjänst vid barn- och skolförvaltningen behöver en
vikarierande verksamhetschef utses i avvaktan på att rekrytering av
en ny verksamhetschef är klar. Vissa ändringar behöver också göras i
delegationsordningen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2019, dnr
2019/1427.

Yrkanden
Fanny Johansson (S) yrkar med instämmande av Mia Honeth (L):
Bifall till förvaltningens förslag med tillägg enligt kursiverad text:
att från och med den 19 juni 2019 till dess att rekryterad ersättare är
på plats, dock längst t.o.m. 2019-12-31, utse Ann Hejde Spjuth som
vikarierande verksamhetschef för den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsan inom barn- och skolnämndens ansvarsområde
enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
att ge verksamhetschefen ansvar och arbetsuppgifter enligt
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07
att ge skoldirektören i uppdrag att till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) anmäla Ann Hejde Spjuth som verksamhetschef och
Lex Maria-ansvarig
att uppdra åt skoldirektören att tillse att delegationsordningen
uppdateras med ny delegat avseende punkterna S:12-S:16 samt S:26

Justerare

Utdragsbestyrkande
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så snart det är klart vilken befattning som är aktuell

Beslut
BSN beslutar
att

att
att
att

från och med den 19 juni 2019 till dess att rekryterad ersättare
är på plats, dock längst t.o.m. 2019-12-31, utse Ann Hejde
Spjuth som vikarierande verksamhetschef för den medicinska
och psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och
skolnämndens ansvarsområde enligt 4 kap. 2 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30)
ge verksamhetschefen ansvar och arbetsuppgifter enligt
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07
ge skoldirektören i uppdrag att till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) anmäla Ann Hejde Spjuth som verksamhetschef
och Lex Maria-ansvarig
uppdra åt skoldirektören att tillse att delegationsordningen
uppdateras med ny delegat avseende punkterna S:12-S:16 samt
S:26 så snart det är klart vilken befattning som är aktuell

Beslut expedieras till:
Barn- och skolförvaltningen
Utbildningsnämnden
Skoldirektören
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

BSN 2019/2578

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Kulparkskolan, Stångby, 2019-06-19 klockan 17.00–21.00

Ledamöter

Mia Honeth (L), Ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V)

Tjänstgörande ersättare

Charlotte Lundgren (FNL)
Joakim Twete (S)
Jens Gynnerstedt (MP)

Ersättare

Björn Andréasson (L)
Gustav Lindström (M)
John Sunnqvist (KD)
Agneta Geijer (S)
Jonas Ringqvist (V)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör
Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef
Anna Palm, Enhetschef myndighetsenheten/förvaltningsjurist
André Levin, Ekonomichef
Charlotte Svensson, HR- och kommunikationschef
Anders Thorssell, Utbildningschef område 2, §§ 41-44 a
Katarina Kristiansson, Utbildningschef område 1, §§ 41-44 a
Magnus Bokelid, Utbildningschef område 4
Patrik Löfstrand, Administrativ chef område 4, §§ 41-45
Viveca Dahl, Utbildningschef område 5, §§ 41-44 a
Eva Nilsson, Utbildningschef område 7, §§ 41-44 a
Maria Klich, Rektor Kulparkskolan, §§ 41-42
Catharina Schill, Rektor Tåget, §§ 41-42
Johanna Rahm, Rektor Stormhatten, §§ 41-42
Linda Johansson, Rektor Nyvångskolan, §§ 43-44 a
Carl Forsblad, Rektor Vikingaskolan, §§ 43-44 a
Bengt Andersson, Lärarförbundet, §§ 41-52
Robert Jivegård, Lärarnas riksförbund, §§ 41-52

Justerare

Fanny Johansson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

BSN 2019/2578

Paragrafer

§ 41–53

Plats och tid för justering

Skolkontoret, 2019-06-26 kl. 11.30

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragrafer

§ 41–53

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-07-19

