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Svar på interpellation från Louise Eriksson (SD) om 
ledningssystem för elevhälsan 
Louise Eriksson ställer en fråga om när utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
kommer att informeras fatta nya beslut gällande elevhälsans organisation. 

Nämnden fattade 2017-06-14 beslut om att införa medicinskt ledningssystem för 
elevhälsans medicinska insats. I detta beslut fastslogs själva ledningssystemet. Inga 
personer nämndes eller utnämndes. Inte heller fastslog nämnden någon viss 
organisation för elevhälsan, det är inte nämndens uppgift, utöver krav på 
verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA). Detta 
förfaringssätt är i överensstämmelse med gällande författningar och 
myndigheternas krav, se Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) samt Socialstyrelsens 
Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem, SOSFS 2011:9. Det är därför inte 
nämndens sak att besluta om det ska finnas en biträdande elevhälsochef eller inte. 
Däremot delar jag din uppfattning att det kan vara bra med information till 
nämnden om läget inom elevhälsan, varför jag kommer ta upp det på kommande 
ordförandeberedning. 
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Diarienr 

Till Utbildning & arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Larsson: 

2017-06-14 § 52 Dm 2017/258 beslutade dåvarande Skolnämnden att införa medicinskt 
ledningssystem för elevhälsan 

Inledning 

För att fullgöra de krav som ställs på delar av elevhälsan som lyder under Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) behövs ett medicinskt ledningssystem. 

Ärendet 

Inom nämndens verksamhet bedrivs arbete inom Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) . 
Genom att nämnden beslutar om ett så kallat medicinskt ledningssystem ges verksamheten det 
stöd som behövs för att fullgöra krav om ansvar, rutiner och kvalitetssäkring. Beslutet innebär 
att en verksamhetschef och en medicinskt ansvarig sjuksköterska utses. 

Beslut 

Skolnämnden beslutar 

Att införa medicinskt ledningssystem för elevhälsans ansvar 

Till följd av Skolnämndens beslut, utsåg nämnden 2017-06-14 en namngiven 
Verksamhetschef och ytterligare en annan namngiven medicinskt ansvarig sjuksköterska för 
elevhälsan. Ingen av dessa arbetar längre kvar. Nämnden har inte erhållit information om 
detta. Nämnden har sedan 14/6-17 aldrig fattat några nya beslut om att utse nya individer på 
dessa poster eller att riva upp beslutet. Trots aktuell situation erhåller Inspektionen för vård 
och omsorg/lVO i november 2020 en ny registrering gällande ny verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska insatser trots att det saknas nämnd beslut. Nämnden har aldrig erhållit 
information om att elevhälsan är under stark utveckling eller att ledningssystemet måste 
utökas. 
Den 2021-10-02 publiceras följande annons under Sala kommuns lediga tjänster: Biträdande 
elevhälsochef med verksamhetsansvar för EMI. I annonsen framgår bla: 

• Salas elevhälsa är stor, har ett 40 tal medarbetare 

• Salas elevhälsa är under stark utveckling 

• Ledningssystemet måste utökas inom elevhälsans medicinska insats/EM! 

• Det framgår även att det saknas Verksamhetschef för elevhälsan 

Med anledning av ovanstående undrar jag: 
Aktat de beslut som nämnden fattade 2017-06-14 faller det på Nämnden att fatta beslut i olika 
frågor gällande elevhälsans medicinska insatser. När/1/o er nämnden att informeras och ev 
fatta nya beslut i aktuell fråga? 1 
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Interpellation till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande om elevhälsans medicinska del 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SD) hemställer om att få ställa rubricerad interpellation till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Larsson (C). 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.5043, interpellation från Louise Eriksson (SO), 2021-11-08 
Bilaga KS 2021.5257, svar på interpellation från Bengt Larsson (C), 2021-11-21 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen besvaras vid nästkommande kommunfullmäktige. 

Utd ragsbestyrka nde 
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