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Revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera 2 § i barn- och skolnämndens
reglemente enligt bifogat förslag.

Sammanfattning
Under beredningen av en begärd revidering av utbildningsnämndens reglemente har
konstaterats att en motsvarande ändring behöver göras också i barn- och skolnämndens
reglemente. Den föreslagna revideringen innebär ett tillägg i reglementet där det framgår att
nämnden är vårdgivare för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Dessa delar
av elevhälsan utgör enligt lagstiftningen hälso- och sjukvård, och för att nämnden i juridisk
bemärkelse ska betraktas som vårdgivare måste detta regleras i reglementet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om att gällande reglemente ändras så att
det framgår att nämnden är vårdgivare för skolhälsovården i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan. Vid beredningen av det ärendet konstaterades att motsvarande ändring
behövs i barn- och skolnämndens reglemente, så att det framgår att nämnden är vårdgivare
för elevhälsan i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan.
Av 2 kap. 25 § första stycket skollagen (2010:800) framgår att det för eleverna i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan ska finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara
förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Både elevhälsans medicinska och dess psykologiska insatser regleras dock på ett i vissa
avseenden avvikande sätt i förhållande till övrig elevhälsa. Den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsan utgör nämligen i juridisk bemärkelse, och med hänsyn till ansvarsfrågor,
hälso- och sjukvård. Det innebär att de författningar som styr hälso- och sjukvården ska
följas. Dessa är främst hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL),
patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355), patientlagen (2014:821)
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med tillhörande förordningar samt Socialstyrelsens föreskrifter. Tillsynsmyndighet är
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Ett viktig juridiskt begrepp inom den här lagstiftningen är begreppet ”vårdgivare”. Begreppet
definieras som statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och
sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk
person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (1 kap. 3 §
patientsäkerhetslagen).
En kommun representeras som utgångspunkt av kommunfullmäktige. För att en kommunal
nämnd ska bli vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen krävs att det framgår i
nämndens reglemente att dess ansvarsområden inkluderar den medicinska och psykologiska
elevhälsan. Detta finns i nuläget inte stadgat i barn- och skolnämndens reglemente, varför
kommunfullmäktige föreslås besluta om en revidering i form av ett tillägg till reglementets 2
§ med detta innehåll, enligt bilagt förslag.
Efter att reglementet har ändrats är det, enligt 29 § HSL, nämndens uppgift att utse en
namngiven verksamhetschef, i ett beslut där dennes ansvar konkret dokumenteras, och att
anmäla den verksamhet som innebär hälso- och sjukvård till IVO, om inte detta redan är
gjort. Mer information om denna process kommer att skickas direkt till barn- och
skolförvaltningen.

Beslutet ska skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

