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 Skolnämnden 

MISSIV 

Delegering av elevhälsa på entreprenad vid Salbohedskolan 

INLEDNING 

Sala kommun driver Salbohedskolan, där de allra flesta eleverna bor på Salboheds 

Gruppboende AB. Det finns samordningsvinster att göra i att lägga ut elevhälsa eller 

delar därav på entreprenad. 

Ärendet 

Enligt skollagen, 23 kap. 3 § får inom gymnasiesärskolan ”uppgifter som inte är 

hänförliga till undervisningen överlämnas på entreprenad”.  

Enligt nämndens nuvarande delegationsordning kvarligger alla beslut om 

entreprenad på nämnden. Delegationsordningen kan justeras så att elevhälsochefen 

ges rätt att lägga ut elevhälsa vid Salbohedskolan på entreprenad.  

Övriga bakgrundsfakta 
Skolväsendets skyldigheter att anordna elevhälsa regleras i Skollagen 2 kap. 25 §:  

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det 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. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det 

finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.  

Gruppboendet har läkare och skolsköterska knutna till boendet, och dessa kan 

därför på ett kostnadseffektivt sätt handha även skolhälsovård.   

Vid köp av sådan tjänst från boendebolaget kan så kallad direktupphandling 

användas, eftersom omfattningen understiger tröskelvärdet enligt Lagen om 

offentlig upphandling (LOU).  

Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet bedöms inte ha några större direkta ekonomiska konsekvenser för Sala 

kommun, eftersom kostnaderna för verksamheten faktureras elevernas 

hemkommuner och Sala bara har en elev på skolan. Däremot sjunker kostnaderna 



  

2 (2)  
  2016-02-10 

 

BARN OCH UTBILDNING 

 
 

för dessa hemkommuner, om än i begränsad omfattning eftersom detta inte rör så 

stora belopp. Kostnaden för de innevarande nio elevernas skolhälsovård totalt 

uppgår till något tiotusental kronor. 

ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT  

Skolnämnden föreslås besluta  

att till elevhälsochefen delegera rätt att köpa in tjänster inom elevhälsan för 

Salbohedskolan.  

 


