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§ 67 Godkännande av dagordning 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 68 Val av protokollsjusterare 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att utse Emanuel Norén (L) att justera dagens protokoll. 
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§ 70 Beslut att utse verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen 

av elevhälsan 2019/2300 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
 

att utse Petra Gagner till verksamhetschef för den medicinska och psykologiska 
delen av elevhälsan 
 

att besluta att uppdraget tar sin utgångspunkt i bifogat beslutsunderlag och 

att anmäla Petra Gagner som ansvarig för den medicinska och psykologiska 
delen av elevhälsan i Karlshamns kommun. 

 

Sammanfattning 

Karlshamns kommun är huvudman och vårdgivare för den hälsovård som 
bedrivs av elevhälsans medicinska insats och psykologiska insats i gymnasie-
skola och gymnasiesärskola. Inom hälso- och sjukvård skall vårdgivaren enligt 
29 § hälso- och sjukvårdslagen utse någon som svarar för verksamheten. Denna 
person benämns verksamhetschef. Nämnden utser Petra Gagner till verksam-
hetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. 

 

Beslutsunderlag: 

Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan 

Av 2 kap.2S § första stycket skollagen (2010:800) framgår att för eleverna i för-
skoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymna-
sieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska om-
fatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas ut-
veckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

Både elevhälsans medicinska och elevhälsans psykologiska insatser regleras på 
ett i vissa avseenden avvikande sätt i förhållande till övrig elevhälsa. Att en verk-
samhet är att hänföra till hälso- och sjukvård innebär att de författningar som styr 
hälso- och sjukvården – såsom hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) HSL, 
patientsäkerhetslagen (2010:6S9), patientdatalagen (2008:3SS), patientlagen 
(2014:821) med tillhörande förordningar samt Socialstyrelsens föreskrifter – ska 
följas. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  
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Ledning av den medicinska och psykologiska elevhälsan 

Ett viktigt juridiskt begrepp inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen är begreppet 
"vårdgivare". När det gäller den hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för 
elevhälsan är kommunen som skolhuvudman vårdgivare. 

En kommun representeras som utgångspunkt av kommunfullmäktige. Nämnder-
nas ansvarsområden regleras i reglementen, vilka kommunfullmäktige likaså be-
slutar om. Överföring av vårdgivarens, det vill säga kommunens, ansvar i fråga 
om den medicinska  och psykologiska elevhälsan till en nämnd måste vara ut-
tryckt i ett reglemente. 

Därmed blir det den aktuella, av fullmäktige inrättade nämnden, som fullgör kom-
munens uppgifter som vårdgivare och som har det primära ansvaret för att alla 
relevanta hälso- och sjukvårdsförfattningar följs. 

 

Krav på ledningssystem 

En mycket central skyldighet handlar om krav på ledningssystem.  

5 kap.4§ HSL lyder enligt följande: 

"Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säk-
ras." 

Bestämmelsen kompletteras med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). l föreskrifter-
nas tredje kapitel anges att vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett lednings-
system för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet (1 §). 

Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten (2 §). Vårdgivaren ska ange hur upp-
gifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvaliteten är delade i verksamheten (3 §). 

Med anledning av att Karlshamns kommuns ledningssystem ses över som hel-
het, så ställs krav att nuvarande delar anpassas till detta. Det handlar exempel-
vis om att upprätta verksamhetsplaner och kontrollpunkter för uppföljning, att 
hitta processer för uppdatering av internt stödmaterial och att hitta former för att 
samla dokumentation och göra analyser. EMQ – ett kvalitetsregister för elev-
hälsans medicinska insatser som nu implementeras i hela regionen på initiativ av 
Region Blekinge/länets folkhälsostrateger – kommer att utgöra ett viktigt framtida 
verktyg i förbättringsarbetet.  

Hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs och hur personalen involveras i 
arbetet bör vara dokumenterat i ledningssystemet. l detta arbete har verksam-
hetschefen en avgörande  roll. Det måste tydligt framgå vem i verksamheten 
som har ett primärt ansvar för olika delmoment och arbetsuppgifter. En aktuali-
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sering av dokumentationsrutiner och dokumentationsansvar är påbörjad och av-
slutas under hösten 2019. Därefter följer nämndsbeslut. 

 

Aktuella lagrum 

14 kap. 2§ första stycket HSL anges att där det bedrivs hälso- och sjukvårds-
verksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhets-
chef) och att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter för verksamhetschefen. 

14 kap.1§ hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) anges att en verksam-
hetschef enligt 4 kap. 2§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska säkerställa att 
patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården till-
godoses. 

4 kap.4§ hälso- och sjukvårdsförordningen lyder enligt följande: 

"Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av 
enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfaren-
het för detta." 

I 4 kap. 5§ hälso- och sjukvårdsförordningen föreskrivs att verksamhetschefen 
får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig 
kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. 

Det är den av vårdgivaren utsedda nämnden som i sin tur utser verksamhets-
chefen. 

Den del av nämndens verksamhet som innebär hälso- och sjukvård (dvs den 
medicinska och den psykologiska delen av elevhälsan) ska anmälas till IVO. 
(En underlåten anmälan är ett brott som kan medföra straff i form av böter (1O 
kap. 1 § patientsäkerhetslagen)). 

Verksamhetschefens ansvar ska konkret dokumenteras i det nämndbeslutet en-
ligt vilket verksamhetschefen utses. 

Nedan följer en översiktlig sammanställning av de uppgifter som faller inom verk-
samhetschefen för medicinsk och psykologisk elevhälsas ansvarsområden: 

 

Verksamhetschefens ansvar 

Verksamhetschefen ska avseende: 

Systematiskt kvalitetsarbete 

 känna till de författningar, styrdokument och vetenskapliga rön för hälso- 
och sjukvårdsväsendet respektive utbildningsväsendet som berör 
medicinsk/psykologisk elevhälsa 

 ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 

 med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvär-
dera och förbättra verksamheten 
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 i ett dokument ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systema-
tiskt  och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet är fördelade i verksam-
heten 

 inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och dokumentera 
processer, rutiner och metoder för hur det systematiska kvalitetsarbetet 
kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verk-
samheten och dess resultat 

 varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse 

 senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse 

 ansvara för att redovisa verksamhetens resultat för nämnden. 

 

Löpande verksamhet 

 ansvara för den löpande verksamheten inom sitt område och se till att den 
fungerar på ett tillfredsställande sätt 

 se till att den medicinska/psykologiska insatsen tillgodoser kraven på hög 
patientsäkerhet och god vård 

 ansvara för att det finns de direktiv, instruktioner och rutiner som den 
löpande verksamheten kräver 

 ansvara för att det finns rutiner eller lokala instruktioner som både möjlig-
gör och säkerställer att patienten kan få del av information av sådant inne-
håll och i sådan omfattning som föreskrivs enligt relevanta bestämmelser i 
patientlagen 

 ansvara för att den medicinska/psykologiska elevhälsan har de lokaler, 
den utrustning och de resurser som behövs för att god vård ska kunna 
ges 

 ansvara för att inköp av tjänster, produkter, försörjnings- och informations-
system sker i enlighet med gällande rätt och kommunens riktlinjer. 

 

Avvikelser 

 ansvara för att egenkontroll i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd utövas 

 ta emot och utreda  klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet 
från elever och vårdnadshavare, personal, andra myndigheter, föreningar, 
organisationer och intressenter 

 ta emot rapporter om avvikelser i enlighet med 6 kap.4 § patientsäker-
hetslagen från verksamhetens personal 

 utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat med-
föra vårdskada (avvikelse) 
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 vidta nödvändiga omedelbara och andra åtgärder  i anledning av en av-
vikelse 

 vid behov göra anmälan enligt Lex Maria 

 i ett dokument analysera och sammanställa inkomna rapporter om risk för 
vårdskada eller vårdskada, klagomål och synpunkter och utifrån vad som 
framkommer vidta åtgärder som krävs för att säkra verksamhetens 
kvalitet. 

 

Personal 

 säkerställa att verksamhetens personal känner till och arbetar i enlighet 
med processerna och rutinerna i ledningssystemet 

 säkerställa att det finns skolläkare och skolsköterskor/skolpsykologer i 
den omfattning som tillgodoser behovet 

 ansvara för att skolläkare och skolsköterskor/skolpsykologer har rätt kom-
petens för att kunna bedriva medicinsk/psykologisk elevhälsa av hög 
säkerhet och god kvalitet 

 medverka i meritvärdering och anställningsintervju vid nyanställning av 
skolsköterskor och skolläkare/skolpsykologer och bistå i kompetensvärde-
ring när det gäller övrig elevhälsopersonal 

 ansvara för rutiner för individuell introduktion av personal och bevaka per-
sonalens möjligheter till fortbildning 

 ansvara för att skolläkare och skolsköterskor/skolpsykologer är informe-
rade om de bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter och 
behörighet 

 anmäla till IVO om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på grund av 
sjukdom eller missbruk bedöms inte kunna utöva sitt yrke tillfreds-
ställande. 

 

Personuppgiftshantering 

 ansvara för att rutiner finns för att journaler förs i enlighet med lag 

 ansvara för uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlig-
het ansvara för informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten 

 ansvara för att det finns ett dokument "lnformationssäkerhetspolicy" i en-
lighet med Socialstyrelsens föreskrifter  SOSFS 2008:14 

 ansvara för att det finns fungerande rutiner för styrning av behörigheter i 
det digitala journalsystemet och för spårning (loggning) av användare 

 tilldela behörigheter i det digitala journalsystemet 
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 ansvara för att utdelade behörigheter för åtkomst till patientuppgifter är 
ändamålsenliga och förenliga med hälso- och sjukvårdspersonalens och 
andra befattningshavares aktuella arbetsuppgifter 

 ansvara för att hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattnings-
havare är informerade om de bestämmelser som gäller för hantering av 
patientuppgifter 

 ansvara för att uppföljning av informationssystemens användning sker 
genom regelbunden kontroll av loggarna 

 utreda misstanke om obehörig åtkomst. 

 

Samverkan 

 ansvara för att det finns rutiner kring samverkan och samarbete med 
andra myndigheter och internt 

 

Information 

 ansvara för information och kommunikation till patienter och närstående 
och för att göra patienten delaktig i enlighet med patientlagens bestäm-
melser samt svara på frågor från myndigheter, elever, vårdnadshavare 
och medier vad gäller verksamheten 

 bedriva ett aktivt informationsarbete utåt och inåt. 
 

Verksamhetschefen kan vidare överlåta enskilda ledningsuppgifter till annan 
kompetent person, men det övergripande ansvaret kvarstår alltid. 

När nämnd utser verksamhetschef måste, förutom en dokumentation av alla 
arbetsuppgifter som vårdgivaren lägger på verksamhetschefen, även finnas en 
motivering varför den föreslagna personen har en lämplighet för uppdraget. 

Motiveringen lyder som följer: 

Petra Gagner, med utbildningsbakgrund som psykolog, har en bred formell kom-
petens jämte lång erfarenhet av att arbeta med elevhälsofrågor. Hennes erfaren-
heter från landsting och kommun gör att hon är väl förankrad i politiskt styrda 
organisationer. Hon har dessutom lång erfarenhet av kliniskt/operativt arbete, 
men har även chefserfarenhet som är väsentlig för uppdraget. Petra har även 
internt arbetat med kompetensutveckling kring barn/elever med neuropsykia-
triska funktionshinder och hon har en tydlig koppling till ett vetenskapligt per-
spektiv då hon har utbildat på Högskolan i Kristianstad. 

Med utgångspunkt i detta beslutsunderlag föreslås Petra Gagner att utses som 
verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen för elevhälsan i 
Karlshamns kommun.  
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Beslutsunderlag 

Utvecklingssamordnare Marie Hemmings tjänsteskrivelse 

 
Beslutet skickas till 

T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Verksamhetschef gymnasieskolan Per Theorin 
Verksamhetschef strategisk elevhälsa Petra Gagner 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming 
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§ 71 Yttrande avseende havsplan för Blekinges kustkommuner 2019/2455 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att lämna yttrande till Byggnadsnämnden enligt t.f förvaltningschefens tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning 
 
Blekinges kustkommuner (Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona) har efter 
samrådet som genomfördes under våren 2018 tagit fram ett reviderat förslag för hur 
havet ska användas i framtiden. Planen anger kommunernas viljeinriktning för vattenan-
vändningen inom planområdet. Havsplanen är ett förslag till ändring av respektive kom-
muns översiktsplan. 
 
Yttrande  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av planen och bedömer att in-
riktningen inte påverkar nämndens verksamheter. Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden har därför inget att erinra mot inriktningen i havsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 72 Förslag till Årshjul för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-2020 

2019/2698 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa förslag till Årshjul för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019 - 
2020.  
 
Sammanfattning  
 
Förslag till Årshjul för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019 - 2020 har ar-
betats fram för att på ett tydligt sätt åskådliggöra nämndens arbete med ärenden som 
återkommer vid en särskild tidpunkt varje år. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till Årshjul för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 73 Beslutsuppföljning augusti 2019 2019/182 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljning augusti 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning augusti 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden augusti 2019 
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§ 74 Redovisning av delegationsbeslut augusti 2019 2019/183 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt dele-
gationsordning antagen 2019-05-23, § 50. Dessa beslut ska anmälas till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2019-06-14--08-19. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsbeslut perioden 2019-06-14--08-19. 
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§ 75 Handlingar för kännedom augusti 2019 2019/188 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kännedom under perioden 
2019-06-14--08-19  
 

Ärendenr § Datum Ärende 

2019/1666 13/19 2019-06-03 KF § 102/2019 Karlshamns kommuns 
framtida startegiska arbete 
 

2018/3822 14/19 2019-06-10 KF § 112/2019 Entledigande från 
uppdrag som ersättare i gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden - Xhani 
Bardi (S) 
 

2018/3822 15/19 2019-06-10 KF § 113/2019 Entledigande från 
uppdrag som ledamot i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden - Fredrik 
Nilsson (S) 
 

2019/2253 16/19 2019-06-20 Missiv från revisorerna Uppföljning av 
besparingar budgetåret 2019 - 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden tertial 1 
 

2019/1966 17/19 2019-06-27 KS § 203/2019 Direktiv till nämnden 
för barn, ungdom och skola samt 
gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

2019/1966 18/19 2019-06-27 KF § 143/2019 Resultatrapport april 
2019 
 

2017/4214 19/19 2019-06-26 Reviderad missiv från revisorerna - 
Uppföljning av samverkan mellan 
skola och socialtjänst avseende barn 
som far illa eller misstänks fara illa 
 

2019/158 20/19 2019-08-06 FSG-protokoll 190604 
 

2019/158 21/19 2019-08-12 FSG-protokoll 190610 
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§ 76 Nämndinitiativ - Ansvar för besparingar och effektiviseringar inom gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämndens område överlämnas till kommunstyrelsen 
2019/2770 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
att nämndinitiativet från Cecilia Holmberg (M) ej tas upp för beslut, utan läggs vilande 
tills vidare. 
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) har 2019-08-19 lämnat in ett nämndinitiativ, där hon yrkar att 
nämnden ber kommunstyrelsen ta över ansvaret vad gäller ytterligare besparingar och 
effektiviseringar samt genomförande av redan beslutade besparingar inom nämndens 
område. 
 
Yrkanden 
 
Cecilia Holmberg (M) anför att hon lämnade in nämndinitiativet i måndags ca kl 14.00 
och då hade vi ännu inte fått se planen för 2020 - 2022. Nu föreslår vi att nämnd-
initiativet är vilande tills vidare. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Cecilia Holmbergs (M) 
förslag och finner att detta är nämndens mening. 
 
 


