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Risk och konsekvensanalys gällande
organisationsförändring av utförandet av kommunens
korttidstillsyn enligt lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade 9 § punkt 7
Förslag till ny organisation
Det organisatoriska ansvaret för verkställandet, utförandet, av kommunens
korttidstillsyn samlas hos en nämnd, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Med korttidstillsyn avses 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.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ett samlat ansvar för ekonomi,
personal och arbetsmiljöansvar.
Förslaget till ny organisation innebär inte en förändring av organisationen inom
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Bakgrund
I Enköpings kommun regleras beslut och verkställande av korttidstillsynen av
berörda nämnders reglementen och delegationsordningar. Därtill finns ett
samarbetsavtal från 2008 (FRI2008/73). Berörda nämnder är upplevelsenämnden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård och omsorgsnämnden.
Utredningen har visat att befintliga reglementen inte stämmer överens med
befintliga delegationsordningar och samarbetsavtal. Följande har framkommit i
samband med utredningen:
•

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.
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•

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för de resurser som
tilldelas korttidstillsynen. Fördelningen av resurser från utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden till upplevelsenämnden regleras genom
samarbetsavtal (FRI2008/73). I praktiken har utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden arbetsgivaransvar för och finansierar personal
som arbetar i korttidstillsynen. Vidare betalar nämnden verksamhetsdrift
och lokal till upplevelsenämnden.

•

Upplevelsenämnden ansvarar för verkställande av vård- och
omsorgsnämndens beslut enligt av 9 §, p7 LSS.

Risk och konsekvensanalys
Nedan är ett utkast till riskanalys. Riskanalys genomförs i samverkan.
Vilka risker innebär förändringarna
Organisationsförändringen innebär att det organisatoriska ansvaret för
verkställandet, utförandet, av kommunens korttidstillsyn samlas hos en nämnd,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Bedömningen är att organisationsförändringen inte innebär några risker.
Organisationsförändringen samlar och tydliggör ansvar för arbetsmiljö, personal
och ekonomi. Organisationsförändringen bedöms inte påverka den dagliga
verksamheten, personal eller kunder. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
har redan idag arbetsgivaransvar för och finansierar personal som arbetar i
korttidstillsynen, samt betalar verksamhetsdrift och lokal till upplevelsenämnden.
Upplevelsenämndens uppdrag innebär i praktiken innebär ett ansvar för
verksamheten, men utan att besitta nödvändiga mandat för att styra och leda
verksamheten eftersom nämnden inte förfogar över resurserna.
Är riskerna allvarliga?
Ingen risk bedöms som allvarlig.
Åtgärder
-

Information om förslag till organisationsförändring till berörda förvaltningars
samverkansgrupper (FSG)

-

Samverkan av organisationsförändring i central samverkansgrupp (CSG)

-

Beslut av ärenden i kommunfullmäktige och i berörda nämnder.
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