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Reglemente för nämnden för Förskola & Grundskola
KS/2018:136

1.2.1

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ta bort den del i reglementet för nämnden för
Förskola & Grundskola som avser Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag, då
bestämmelsen om bidraget samt dess övergångsregler, upphört att gälla och antar
därmed ett nytt reglemente för nämnden, daterat 2018-05-02.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Förskola & Grundskola har 2018-02-22 § 21 föreslagit fullmäktige
besluta att ta bort den del i nämndens reglemente som avser Lagen om
kommunalt vårdnadsbidrag, då bestämmelsen om bidraget samt dess
övergångsregler upphörde att gälla 2016-02-01. Fram tills nu har det funnit
övergångsregler för de vårdnadshavare som redan beviljats bidraget. I mars
månad görs den sista utbetalningen från nämnden inom ramen för
övergångsreglerna.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-02, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att ta bort den del i reglementet för nämnden för
Förskola & Grundskola som avser Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag, då
bestämmelsen om bidraget samt dess övergångsregler, upphört att gälla och
antar därmed ett nytt reglemente för nämnden, daterat 2018-05-02.
Förslag till ”Reglemente för nämnden för Förskola & Grundskola”, 2018-05-02
Nämnden för Förskola & Grundskola 2018-02-22 § 21, Förslag: Nämnden
föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om
reviderad formulering i nämndens reglemente rörande LSS korttidstillsyn, att
gälla from den 1 augusti 2018.
Den nya formuleringen lyder: Nämnden fullgör kommunens uppgifter för
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, inom de obligatoriska skolformerna,
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enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Nämnden föreslår vidare Kommunfullmäktige att besluta om att ta bort den del i
reglementet som avser Lagen om Kommunalt vårdnadsbidrag, då bestämmelsen
om bidraget samt dess övergångsregler, upphört att gälla.
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2018-02-09
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola, Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad
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Reglemente för nämnden för Förskola & Grundskola – borttagande av vårdnadsbidrag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ta bort den del i reglementet för nämnden för Förskola & Grundskola
som avser Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag, då bestämmelsen om bidraget samt dess
övergångsregler, upphört att gälla och antar därmed ett nytt reglemente för nämnden, daterat 2018-0502.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Förskola & Grundskola har 2018-02-22 § 21 föreslagit fullmäktige besluta att ta bort den
del i nämndens reglemente som avser Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag, då bestämmelsen om
bidraget samt dess övergångsregler upphörde att gälla 2016-02-01. Fram tills nu har det funnit
övergångsregler för de vårdnadshavare som redan beviljats bidraget. I mars månad görs den sista
utbetalningen från nämnden inom ramen för övergångsreglerna.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-02
Förslag till ”Reglemente för nämnden för Förskola & Grundskola”, 2018-05-02
Nämnden för Förskola & Grundskola 2018-02-22 § 21
Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,

Katarina Eiderbrant
Specialist administration
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Reglemente för nämnden för
Förskola & Grundskola
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun”
gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Verksamhetsområde
Nämnden för Förskola & Grundskola fullgör kommunens uppgifter
enligt skollagen (2010:800) och annan författning inom det offentliga
skolväsendet för barn och elever inom förskola, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen och annan författning
vad gäller godkännande av enskild som huvudman som enligt skollagen ska
handläggas av kommunen samt kommunens tillsyn av dessa verksamheter.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen och annan författning
vad gäller rätt till bidrag för huvudman som bedriver pedagogisk omsorg samt
kommunens tillsyn av dessa verksamheter.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter och har det faktiska vårdgivaransvaret
för elevhälsan enligt 2 kapitlet skollagen och annan författning, inklusive den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan, för eleverna i
förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Nämnden har rätt att bedriva
motsvarande verksamhet för barnen i förskolan.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter för korttidstillsyn för skolungdom över
12 år enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter med anledning av det kommunala
vårdnadsbidraget enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.
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Nämnden ska särskilt samverka med nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad Gymnasie & Vuxenutbildning till gagn för verksamheten.

Tidigare beslutad av: Kommunfullmäktige 2016-06-16 § 105
Förslag: 2018-05-02
Diarienummer: KS/2018:136
Ansvarig förvaltning: Förskola & Grundskola
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
www.kungsbacka.se
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§ 21

Reglementsförändring rörande korttidstillsyn utifrån lagen om LSS och lagen om
kommunalt vårdnadsbidrag
FG/2018:129

5.4

Beslut
Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta
om reviderad formulering i nämndens reglemente rörande LSS korttidstillsyn, att
gälla from den 1 augusti 2018.
Den nya formuleringen lyder: Nämnden fullgör kommunens uppgifter för
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, inom de obligatoriska skolformerna,
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Nämnden föreslår vidare Kommunfullmäktige att besluta om att ta bort den del i
reglementet som avser Lagen om Kommunalt vårdnadsbidrag, då bestämmelsen
om bidraget samt dess övergångsregler, upphört att gälla.
Sammanfattning
Idag finns all LSS korttidstillsyn inom Förskola & Grundskolas reglemente.
Från och med augusti 2018 föreslår de båda förvaltningarna, att den del av
korttidstillsynen som avser de frivilliga skolformerna övergår till Gymnasie &
Vuxenutbildnings (GV) ansvar. Därför behöver en avgränsning rörande denna
del göras i FG:s reglemente och tillföras GV:s reglemente för de frivilliga
skolformerna,
Förslaget utgår från en planerad förändring där alla elever med beslut om
korttidstillsyn från och med den 1 augusti 2018 kommer att erbjudas verksamhet
inom ramen för respektive skolform för helhet i elevernas vardag. Förberedelser
pågår parallellt inom respektive förvaltning för genomförandet. I april finns
färdigt förslag till beslut. Ärendena är informerade om i berörda verksamheter,
för vårdnadshavare och i facklig samverkan.
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Kommunfullmäktige fattar beslut om nämndernas reglementen. Förvaltningarna
har samrått så att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om båda
nämndernas förslag om förändring samtidigt.
Förvaltningens förslag till text i FG:s reglemente nedan, där understruket är nytt,
lyder:
”Nämnden fullgör kommunens uppgifter för korttidstillsyn för skolungdom över
12 år , inom de obligatoriska skolformerna, enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
Kommunfullmäktige behöver vidare besluta om att ta bort den del ur FG:s
reglemente som idag lyder ”Nämnden fullgör kommunens uppgifter med
anledning av det kommunala vårdnadsbidraget enligt lagen (2008:307) om
kommunalt vårdnadsbidrag”.
Bestämmelsen om kommunalt vårdnadsbidrag upphörde att gälla 20160201.
Fram tills nu har det funnit övergångsregler för de vårdnadshavare som redan
beviljats bidraget. I mars månad görs den sista utbetalningen från FG inom ramen
för övergångsreglerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-09
Beslutet skickas till
Annika Hellström, Pia Nordh och Mats Lönn
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Förändring av reglementet för nämnden för Förskola & Grundskola (FG) rörande
korttidstillsyn utifrån lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och
lagen om kommunalt vårdnadsbidrag

Förslag till beslut
Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om reviderad
formulering i nämndens reglemente rörande LSS korttidstillsyn, att gälla from den 1 augusti 2018.
Den nya formuleringen lyder: Nämnden fullgör kommunens uppgifter för korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år, inom de obligatoriska skolformerna, enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
Nämnden föreslår vidare Kommunfullmäktige att besluta om att ta bort den del i reglementet som
avser Lagen om Kommunalt vårdnadsbidrag, då bestämmelsen om bidraget samt dess övergångsregler,
upphört att gälla.
Sammanfattning
Idag finns all LSS korttidstillsyn inom Förskola & Grundskolas reglemente.
Från och med augusti 2018 föreslår de båda förvaltningarna, att den del av korttidstillsynen som avser
de frivilliga skolformerna övergår till Gymnasie & Vuxenutbildnings (GV) ansvar. Därför behöver en
avgränsning rörande denna del göras i FG:s reglemente och tillföras GV:s reglemente för de frivilliga
skolformerna,
Förslaget utgår från en planerad förändring där alla elever med beslut om korttidstillsyn från och med
den 1 augusti 2018 kommer att erbjudas verksamhet inom ramen för respektive skolform för helhet i
elevernas vardag. Förberedelser pågår parallellt inom respektive förvaltning för genomförandet. I april
finns färdigt förslag till beslut. Ärendena är informerade om i berörda verksamheter, för
vårdnadshavare och i facklig samverkan.
Kommunfullmäktige fattar beslut om nämndernas reglementen. Förvaltningarna har samrått så att
kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om båda nämndernas förslag om förändring samtidigt.
Förvaltningens förslag till text i FG:s reglemente nedan, där understruket är nytt, lyder:
”Nämnden fullgör kommunens uppgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år , inom de
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obligatoriska skolformerna, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Kommunfullmäktige behöver vidare besluta om att ta bort den del ur FG:s reglemente som idag lyder
”Nämnden fullgör kommunens uppgifter med anledning av det kommunala vårdnadsbidraget enligt
lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag”.
Bestämmelsen om kommunalt vårdnadsbidrag upphörde att gälla 20160201. Fram tills nu har det
funnit övergångsregler för de vårdnadshavare som redan beviljats bidraget. I mars månad görs den
sista utbetalningen från FG inom ramen för övergångsreglerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-09
Beslutet skickas till
Annika Hellström, Pia Nordh och Mats Lönn

Anette Liedström Hjorth
Förvaltningschef

