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Förlängning av uppdrag: Verksamhetschef för
elevhälsan samt samordnare för grundsärskolan
Sammanfattning
Barn- och skolnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska därför enligt
gällande lagstiftning utse en verksamhetschef att svara för denna
verksamhet.
Barn- och skolnämnden beslutade 2019-06-19, § 48, att utse Ann
Hejde Spjut till vikarierande verksamhetschef från och med den 19
juni 2019 till dess att rekryterad ersättare för tidigare
verksamhetschef är på plats, dock längst t.o.m. 2019-12-31.
Nämnden har också genom skoldirektörens delegationsbeslut utsett
samordnare grundsärskola till beslutsfattare t.o.m. 2019-12-31 i ett
antal ärenden kopplade till mottagande i grundsärskola.
En partssammansatt grupp har tillsatts för att se över organisationen
kring båda dessa uppdrag. Förvaltningen föreslår därför att
uppdragen från nämnden förlängs t.o.m. 2020-08-31.

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse 2019-11-06
BSN Skoldirektörens delegationsbeslut om delegationsordning 201908-29
Barn- och skolnämnden 2019-06-19 § 48 med tillhörande
tjänsteskrivelse 2019-06-07

Barnets bästa
Beslutet om att utse verksamhetschef för elevhälsans medicinska och
psykologiska del ska säkerställa att patienternas behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
Patienterna utgörs av barn i verksamheten. Att trygga kompetensen i
organisationen kopplat till beslut om mottagande i grundsärskola är
av största vikt för alla elevers rät till utbildning. På detta sätt
påverkar beslutet i förlängningen barns bästa.
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Ärendet
Barn- och skolnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska därför enligt
gällande lagstiftning utse en verksamhetschef att svara för denna
verksamhet.
Barn- och skolnämnden beslutade 2019-06-19, § 48, att utse Ann
Hejde Spjut till vikarierande verksamhetschef från och med den 19
juni 2019 till dess att rekryterad ersättare för tidigare
verksamhetschef är på plats, dock längst t.o.m. 2019-12-31.
Nämnden beslutade samtidigt att uppdra åt skoldirektören att tillse
att delegationsordningen uppdaterades med beslutsfattare i ärenden
om mottagande i grundsärskola och ett antal till det närliggande
beslut (delegationsordningens punkter S:12-16 och S:26) som
tidigare legat inom verksamhetschefens uppdrag. Skoldirektören
beslutade 2019-08-29 att utse samordnare grundsärskola till
beslutsfattare i dessa ärenden t.o.m. 2019-12-31.
En partssammansatt grupp tar tillsatts för att se över organisationen
kring och uppdragen som verksamhetschef för elevhälsan,
enhetschef för pedagogiska resursenheten samt samordnare för
grundsärskolan. Arbetet inleddes i september 2019 och beräknas
pågå någon månad in på vårterminen 2020. En permanent lösning
med tillhörande rekrytering bör finnas på plats till 2020-08-31.
Förvaltningen föreslår att nämnden förlänger sina tidigare uppdrag
avseende verksamhetschef för elevhälsan samt samordnare för
grundsärskolan t.o.m. 2020-08-31.

Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att
att

förlänga uppdraget för Ann Hejde Spjuths uppdrag som
vikarierande verksamhetschef för elevhälsan t.o.m. 2020-08-31
med villkor som framgår av nämndens beslut 2019-06-19 § 48.
i delegationsordningen revidera beslutspunkterna S:12-16
samt S:26 så att samordnare grundsärskola ges bemyndigande
att ta beslut i dessa ärenden t.o.m. 2020-08-31.
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Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
IVO
Berörda beslutsfattare
Akten

Anna Palm
Myndighetschef/förvaltningsjurist

