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Förlängning av uppdrag: Verksamhetschef för den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan
inom barn- och skolnämndens ansvarsområde
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

förlänga Ann Hejde Spjuts uppdrag som vikarierande
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen t.o.m. 202105-31 med villkor som framgår av nämndens beslut 2019-0619 § 48, samt

att

i delegationsordningen förlänga bemyndigandet att ta beslut
enligt punkterna S:12-16 och S:26 t.o.m. 2021-05-31.

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 har sedan tidigare utsett Ann Hejde Spjut till
vikarierande verksamhetschef t.o.m. 2020-12-31. Till
verksamhetschefen har också ett antal beslut, såsom mottagande i
grundsärskola, delegerats från nämnden.
En partssammansatt grupp har tillsatts för att se över organisationen
kring och uppdraget som bland annat verksamhetschef enligt hälsooch sjukvårdslagen. Arbetet i förhållande till denna befattning är i
huvudsak genomfört. Denna process samt pågående pandemi har
medfört att rekrytering ännu inte påbörjats. Förvaltningen föreslår
därför att uppdraget som vikarierande verksamhetschef förlängs
t.o.m. 2021-05-31.

Underlag för beslutet


Postadress

Box 41
221 00 Lund

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 oktober
2020

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

barnochskola@lund.se
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Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-06-11 § 82,
2020-04-28, § 50, 2019-11-06, § 90 samt 2019-06-19 § 48

Ärendet
Bakgrund
Barn- och skolnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på
vårdgivaren för den medicinska, inkl. den logopediska, samt den
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.
Uppdraget har genom beslut i nämnden (2019-11-20, § 90, samt
2020-06-11, § 82) förlängts till att gälla t.o.m. 2020-12-31.
Beslut om mottagande i grundsärskola samt ytterligare ett antal
näraliggande beslut har delegerats till den vikarierande
verksamhetschefen med samma tidsbegränsning (se
delegationsordningens punkter S:12-16 samt S:26).
Verksamhetschefens ansvar och arbetsuppgifter
Av barn- och skolnämndens beslut 2019-06-19, § 48, framgår ansvar
och arbetsuppgifter för verksamhetschefen. Eftersom det finns
logopeder anställda i barn- och skolnämndens verksamheter, bör det
förtydligas att denna yrkeskategori ingår inom den medicinska delen
av elevhälsan.
Process och förslag till förlängning
En partssammansatt grupp har sedan september 2019 arbetat för att
se över organisationen kring och uppdragen som verksamhetschef
enligt hälso- och sjukvårdslagen, enhetschef för den pedagogiska
resursenheten samt samordnare för grundsärskolan.
Arbetet i den partsammansatta gruppen i förhållande till
befattningen som verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
är i huvudsak slutfört. Beredningsarbetet som gjorts har resulterat i
förslag till beslut om att befattningen ska organiseras under
skoldirektör samt att befattningsinnehavaren även fortsättningsvis
ska vara både verksamhetschef för den psykologiska och medicinska
delen av elevhälsan tillika delegat avseende beslut om mottagande i
grundsärskola. Riskbedömning är genomförd och MBL §11 sker den
4 november.
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Processen avseende pedagogiska resursenheten är ännu inte klar.
Det beror på att förvaltningens uppföljning av tillgång till elevhälsans
olika professioner, så att den samlade elevhälsan kan arbeta främst
hälsofrämjande och förebyggande, samt behovsinventering i
förvaltningens verksamheter behöver föregå process och beslut
gällande pedagogiska resursenheten.
Rekrytering av verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen ska
enligt planeringen påbörjas inom kort.

Föredragning
Utifrån processen i den partsammansatta gruppen samt pågående
pandemi har rekryteringen av verksamhetschef för den psykologiska
och medicinska delen av elevhälsan försenats men ska påbörjas inom
kort.
För att säkerställa kontinuitet i arbetet samt för att möjliggöra för
den nya befattningsinnehavaren att arbeta parallellt med nuvarande
föreslår förvaltningen att nämnden förlänger uppdraget till
nuvarande verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen, samt
därtill hörande delegation enligt delegationsordningen, att gälla till
och med 2021-05-31.

Beredning
Ärendet har beretts inom skolkontoret.

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 rätt till utbildning. På detta sätt
påverkar beslutet i förlängningen barns bästa.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Linda Abrahamsson
Kvalitets- och myndighetschef
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
För kännedom:
Utbildningsnämnden
IVO

