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Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen  

Sammanfattning 

Gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun är huvudman för den kommunala 

gymnasieskolan och den kommunala gymnasiesärskolan. Nämnden är tillika vårdgivare för 

den medicinska delen av elevhälsan som är en särskild verksamhet inom skolans elevhälsa. I 

denna verksamhet ingår skolläkare och skolsköterska men även psykolog i den del av arbetet 

som omfattar psykologisk utredning och behandling.  

För denna verksamhet ska nämnden som vårdgivare utse en verksamhetschef enligt hälso- och 

sjukvårdslagen som svarar gentemot inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att utse Anna Strand, såsom chef för centrala 

elevhälsan, till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) för den 

medicinska delen av elevhälsan från och med 19 oktober 2020.   

Ärendet 

I 2 kap. 25 § skollagen (2010:80) står att elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser, och behöver därför bestå av vissa specifika 

yrkesgrupper. Det ska finnas tillgång till en ”samlad elevhälsa” som består av skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator, samt personal med sådan kompetens att elevernas behov 

av specialpedagogiska insatser tillgodoses. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun är huvudman för den kommunala 

gymnasieskolan och den kommunala gymnasiesärskolan. Nämnden är tillika vårdgivare för 

den medicinska delen av elevhälsan som är en särskild verksamhet inom skolans elevhälsa. I 

denna verksamhet ingår skolläkare och skolsköterska men även psykolog i den del av arbetet 

som omfattar psykologisk utredning och behandling.  
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I 4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) står att en verksamhetschef ska 

säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården 

tillgodoses. Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av 

enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. 

Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har 

tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.  

Vårdgivaren ska utse verksamhetschefen. Verksamhetschefen har det hela ledningsansvaret för 

sin organisation och har rätt att själv fatta beslut om organisationen. 

Den av nämnden utsedda verksamhetschefen ska anmälas till inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). 
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