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Korttidstillsynen inom LSS
Beskrivning av ärendet
Uppdrag och bakgrund
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov regleras i lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 7.
I Enköpings kommun regleras beslut och verkställande av korttillsyn av berörda
nämnders reglemente och delegationsordning. Därtill finns ett samarbetsavtal från
2008 (FRI2008/73). Berörda nämnder är upplevelsenämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden enligt nuvarande
organisation.
På uppdrag av berörda förvaltningschefer har en utredning genomförts av ovan
nämnda styrdokument och nuvarande organisation. Syftet med utredningen är ta
fram förslag för att framåt reglera beslut och verkställande enligt 9 § p. 7 LSS. där
uppdrag tydliggörs, organisation och administration förenklas och effektiviseras.
Utredningen har genomförts av verksamhetschef Anna Habbe,
upplevelseförvaltningen. Samråd har skett med kommunjurist Åsa Winkler.
Utredningens resultat
Utredningen har visat att befintliga reglementen inte stämmer överens med
befintliga delegationsordningar och samarbetsavtal. Vidare visar utredningen att
detta inte heller stämmer med verkligheten. Följande har framkommit i samband med
utredningen:
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•

I vård och omsorgsnämndens reglemente saknas ansvar för att fatta beslut om
kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade enligt 9§ p7LSS. I nämndens delegationsordning är
uppgiften delegerad till förvaltningen.

•

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för de resurser som
tilldelas korttidstillsynen. Fördelningen av resurser från utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden till upplevelsenämnden regleras genom
samarbetsavtalet (se ovan). I praktiken har utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden arbetsgivaransvar för och finansierar personal som
arbetar i korttidstillsynen. Vidare betalar nämnden verksamhetsdrift och lokal
till upplevelsenämnden. Det innebär att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden äger de verktyg och resurser som behövs för att
kunna ta ansvar för verksamheten.
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•

Upplevelsenämnden ansvarar för verkställande av vård- och
omsorgsnämndens beslut enligt av 9 §, p7 LSS. I praktiken innebär detta ett
ansvar men utan att besitta nödvändiga mandat för att styra och leda
verksamheten eftersom nämnden inte förfogar över resurserna.

Upplevelseförvaltningens bedömning
- Samarbetsavtalet avslutas för att undvika otydlig styrning av nämndernas
uppdrag.
- Ansvar för uppgifterna enligt 9 § p. 7 LSS bör istället omformuleras i
respektive nämnds reglemente.

Förslag till åtgärd
För att tydliggöra nämndernas uppdrag föreslås nedan förändringar i respektive
nämnds reglemente. Delegationsordningar kan komma att beröras av
förändringen.
Vård- och Omsorgsnämndens reglemente
Vård- och Omsorgsnämnden får ansvar för att fatta beslut om insats enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § 7 korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt
under lov.
Vård- och Omsorgsnämndens reglemente
Nuvarande skrivning:
Vård- och omsorgsnämndens uppgifter
1. Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för: (…)
• kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS 1993:387), utom insatser enligt paragraf 9,
punkt 7
Förslag till ny skrivning:
Vård- och omsorgsnämndens uppgifter
1. Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för: (…)
• kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS 1993:387). Nämndens ansvar enligt denna
punkt omfattar dock inte verkställandet, utförandet, av
korttidstillsynen som avses i 9 § p. 7 LSS. Ansvar för utförandet av
sådan tillsyn utförs av (…)nämnden enligt dess reglemente.”
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har idag ingen uppgift i reglementet.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bekostar verksamhet, lokal, och
personal samt har personalansvar för samtliga anställda, men har inte
verkställandet, utförandet, av korttidstillsynen som avses i 9 § p. 7 LSS.
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Förslag till ny skrivning:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden
• verkställande av vård- och omsorgsnämndens beslut enligt korttidstillsynen
som avses 9 §, p.7 LSS

Upplevelsenämndens reglemente
Nuvarande skrivning:
Upplevelsenämndens uppgifter
1. Upplevelsenämndens ansvarsområden
• Kommunens fritidsverksamhet enligt korttidstillsynen som avses i 9 § p. 7
LSS.
Förslag:
Upplevelsenämndens ansvar för kommunens verksamhet enligt korttidstillsynen
som avses i 9§ p 7 LSS utgår.

Anna Habbe

