
 

 

 

 

 

Verksamhetschef med samlat ledningsansvar 
för hälso- och sjukvårdsinsatser som sker inom 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola i Härryda kommun 

5 

2022VFN246 
   

Page 65 of 218



  1(2) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Agnesa Kasapolli 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-11-08   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022VFN246 624 

 

 

 

Verksamhetschef med samlat ledningsansvar för hälso- och 
sjukvårdsinsatser som sker inom grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola i Härryda kommun 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden utser Susanne Sylvan till verksamhetschef med samlat 
ledningsansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som sker inom grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Härryda kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen utsåg den 25 maj 2015 § 202 en verksamhetschef med 
ledningsansvar för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom 
grundskola och grundsärskola av kommunstyrelsen. Den 27 augusti 2018 § 307 
utsåg kommunstyrelsen en verksamhetschef för den medicinska och psykologiska 
delen av elevhälsan inom gymnasieskola och gymnasiesärskola av 
kommunstyrelsen.  
 
Enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska det inom all hälso- 
och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och har det 
samlade ledningsansvaret. Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan 
inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola utgör 
sådan hälso- och sjukvård där det ska finnas en verksamhetschef. Det är 
vårdgivaren som ansvarar för att utse en verksamhetschef. Vårdgivare är 
välfärdsnämnden. 
 
Besluten om verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen är personbundna 
och med anledning av pensionsavgångar behöver ny verksamhetschef utses. 
Förvaltningen föreslår att ledningsansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser inom 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ska samlas inom 
ett och samma uppdrag. Förvaltningen föreslår att Susanne Sylvan utses till 
verksamhetschef med samlat ledningsansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser 
inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Härryda 
kommun. Susanne Sylvan är utbildad sjuksköterska och verksam som enhetschef 
för elevhälsans medicinska insats.  
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En verksamhetschef inom hälso- och sjukvården har det samlade ledningsansvaret 
för verksamheten och kan inte överlåta detta ansvar på annan befattningshavare. 
Verksamhetschefen skall själv eller genom att anlita personer med lämplig 
kompetens se till att det medicinska omhändertagandet av elever tillgodoser 
kraven på hög patientsäkerhet och god vård. Det finns inga formella krav på att 
verksamhetschefen har hälso- och sjukvårdsutbildning men verksamhetschefen får 
inte bestämma över diagnostik eller vård och behandling om han eller hon inte har 
tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. I vissa enskilda fall får 
verksamhetschefen mot bakgrund av sin kompetens överlåta åt annan att fullgöra 
enskilda ledningsuppgifter. 
 
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård är en titel som används i hälso- och 
sjukvårdslagen och skall särskiljas från den verksamhetschef som har fullt ansvar 
för de olika verksamheterna inom sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
 
Riksdagen fattade den 21 juni 2022 beslut om att byta namn på särskola till 
anpassad skola. Från och med den 2 juli 2023 benämns därmed grundsärskola och 
gymnasiesärskola istället anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. När 
ändringen trätt i kraft kommer även titeln för verksamhetschefen att ändras.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 november 2022 
 
 
 
Päivi Malmsten Elin Rosén 
Sektorschef Administrativ chef 
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