KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-05-15

§ 205

Reglemente för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
KS/2018:136, KS/2018:293

1.2.1

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Ansvaret för utförandet av korttidstillsyn, efter beslut av nämnden för Individ &
Familjeomsorg, för elever i de frivilliga skolformerna flyttas från nämnden för
Förskola & Grundskola till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige antar ”Reglemente för nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad” daterat 2018-05-02 och ”Reglemente för nämnden för Förskola
& Grundskola” daterat 2018-05-02.
Ändringen gäller från och med 2018-08-01.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Förskola & Grundskola har ansvaret för utförandet av
korttidstillsyn för elever i de frivilliga skolformerna. Beslut om stöd och service
till vissa funktionshindrade enligt lagen (LSS 1993:387) 9§ 7 fattas av nämnden
för Individ och Familjeomsorg.
Nämnden för Förskola & Grundskola och nämnden för Gymnasie &
Vuxenutbildning har i beslut 2018-02-22 § 21 respektive 2018-04-25 § 39
föreslagit att ansvaret för utförandet av korttidstillsynen för elever i de frivilliga
skolformerna flyttas från nämnden för Förskola & Grundskola till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad (namnbyte från och med 1 maj 2018). Därmed
föreslås också motsvarande ändringar i respektive nämnds reglemente.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-02, Förslag: Ansvaret för
utförandet av korttidstillsyn, efter beslut av nämnden för Individ &
Familjeomsorg, för elever i de frivilliga skolformerna flyttas från nämnden för
Förskola & Grundskola till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-05-15

Kommunfullmäktige antar ”Reglemente för nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad” daterat 2018-05-02 och ”Reglemente för nämnden för Förskola
& Grundskola” daterat 2018-05-02. Ändringen gäller från och med 2018-08-01.
Förslag till ”Reglemente för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad”,
2018-05-02
Förslag till ”Reglemente för nämnden för Förskola & Grundskola”, 2018-05-02
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, 2018-04-25 § 39, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för korttidstillsyn för elever i de
frivilliga skolformerna flyttas från nämnden för Förskola & Grundskola till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad från och med 2018-08-01.
Kommunfullmäktige godkänner följande tillägg i Reglemente för nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad: Nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad
fullgör kommunens uppgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, inom
de frivilliga skolformerna, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildnings tjänsteskrivelse, 2018-02-26
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,
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 att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad,

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-05-02
Diarienummer

KS/2018:293

Överföring av ansvar för utförande av korttidstillsyn för elever med LSS-beslut i de
frivilliga skolformerna – ändring av reglemente för nämnderna för Gymnasie &
Arbetsmarknad och Förskola & Grundskola
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ansvaret för utförandet av korttidstillsyn, efter beslut av nämnden för Individ & Familjeomsorg, för
elever i de frivilliga skolformerna flyttas från nämnden för Förskola & Grundskola till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige antar ”Reglemente för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad” daterat
2018-05-02 och ”Reglemente för nämnden för Förskola & Grundskola” daterat 2018-05-02.
Ändringen gäller från och med 2018-08-01.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Förskola & Grundskola har ansvaret för utförandet av korttidstillsyn för elever i de
frivilliga skolformerna. Beslut om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt lagen (LSS
1993:387) 9§ 7 fattas av nämnden för Individ och Familjeomsorg.
Nämnden för Förskola & Grundskola och nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning har i beslut
2018-02-22 § 21 respektive 2018-04-25 § 39 föreslagit att ansvaret för utförandet av korttidstillsynen
för elever i de frivilliga skolformerna flyttas från nämnden för Förskola & Grundskola till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad (namnbyte från och med 1 maj 2018). Därmed föreslås också
motsvarande ändringar i respektive nämnds reglemente.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-02 (KS/2018:293)
Förslag till ”Reglemente för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad”, 2018-05-02 (KS/2018:293)
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, 2018-04-25 § 39 (KS/2018:293)
Förslag till ”Reglemente för nämnden för Förskola & Grundskola”, 2018-05-02 (KS/2018:136)
Nämnden för Förskola & Grundskola 2018-02-22 § 21 (KS/2018:136)

Kommunledningskontoret
Katarina Eiderbrant
0300-83 40 16
katarina.eiderbrant@kungsbacka.se
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Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
Annika Hellström, Pia Nordh, Mats Lönn
Beskrivning av ärendet
Nämnden för Förskola & Grundskola har ansvaret för utförandet av korttidstillsyn för elever i de
frivilliga skolformerna. Beslut om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt lagen (LSS
1993:387) 9§ 7 fattas av nämnden för Individ och Familjeomsorg.
Korttidstillsyn kan erbjudas elever över 12 år som omfattas av lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS 1993:387) 9 § p.7 och som inte kan vara hemma själva före och efter skolan,
under studiedagar och lov när föräldrarna arbetar eller studerar.
Den korttidstillsyn som idag erbjuds elever i de frivilliga skolformerna är ett samarbete mellan
förskola-grundskola och gymnasiet i lokalerna på Sommarlust. I denna struktur kan inte alla aktiviteter
som idag erbjuds eleverna anpassas fullt ut för de frivilliga skolformernas åldersgrupp.
Med start vecka 32 2018 föreslås korttidstillsynen för berörda elever på gymnasiet i Kungsbacka att
bedrivas på Aranäsgymnasiet. Förslaget innebär att elever från de frivilliga skolformerna inte längre
har sin korttidstillsyn tillsammans med eleverna från de obligatoriska skolformerna.
Nämnden för Förskola & Grundskola och nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning har i beslut
2018-02-22 § 21 respektive 2018-04-25 § 39 föreslagit att ansvaret för utförandet av korttidstillsynen
för elever i de frivilliga skolformerna (gymnasieutbildning) flyttas från nämnden för Förskola &
Grundskola till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad (namnbyte från och med 1 maj 2018).
Därför behöver en avgränsning rörande denna del göras i reglemente för nämnden för Förskola &
Grundskola och tillföras i reglementet för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för de frivilliga
skolformerna.
Den tidigare formuleringen i reglementet för nämnden för Förskola & Grundskola föreslås ersättas
med följande lydelse: ”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.”
Följande tillägg i Reglemente för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslås: ”Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad fullgör kommunens uppgifter för korttidstillsyn för skolungdom över
12 år, inom de frivilliga skolformerna, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade”.
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En budgetfördelning mellan förvaltningarna kommer att göras utifrån kostnader per elev och antalet
elever som kommer följa med verksamheten över till Förvaltningen för Gymnasium och
Arbetsmarknad.
Information om ärendena har skett inom berörda verksamheter, för vårdnadshavare och i facklig
samverkan.

Katarina Eiderbrant
Specialist administration
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Reglemente för nämnden för
Gymnasium och Arbetsmarknad
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i Gemensamt reglemente för
kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad ansvarar för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Nämnden ansvarar för kommunens
etableringsarbete samt för att bistå Kungsbackabor till en egen försörjning genom
arbete, studier eller eget företagande.

VERKSAMHETSOMRÅDE GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING
Nämnden svarar för den del av kommunens utbildning inom det offentliga
skolväsendet för barn och ungdomar som bildar gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
Nämnden ansvarar för elevhälsa enligt 2 kap. 25-27 §§ skollagen. Nämnden ansvarar
för att den medicinska och psykologiska delen i elevhälsan bedrivs i enlighet med
den lagstiftning som styr hälso- och sjukvård.
Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år.
Nämnden svarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för
vuxna. Nämndens uppgifter omfattar kommunal vuxenutbildning bestående av
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna och svenskundervisning för invandrare (Sfi).
Nämnden ansvarar för av kommunen anordnade yrkeshögskoleutbildningar (YH).
Nämnden fullgör kommunens uppgifter för utförandet enligt beslut om
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, inom de frivilliga skolformerna, enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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VERKSAMHETSOMRÅDE ARBETSMARKNAD
Nämnden ansvarar för uppdragsutbildningar samt övriga utbildningar kopplade till
arbetslivet.
Nämnden ansvarar för kommunens studie- och yrkesvägledning.
Nämnden är tillika arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder.
Nämnden ansvarar för att utveckla och driva arbetet med etablering av
ensamkommande barn, ensamstående vuxna och familjer.
Nämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende
försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd vid våld i
nära relationer och bistånd i form av boende för grupper som har svårt för att få och
behålla boenden på den ordinarie bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i
form av akut boende.
Nämnden ansvarar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU)
för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga
asylsökande). Nämnden har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående
vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande.
Nämnden ansvarar för de ärenden beträffande ensamkommande barn och unga som
innebär handläggning och myndighetsutövning och som ankommer på kommunens
socialnämnd i enlighet med bland annat socialtjänstlagen, föräldrabalken och lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga. För insatser enligt lagen om vård av
missbrukare (LVM) för ensamkommande barn och unga ansvarar nämnden för
Individ och Familjeomsorg.

Tidigare beslutad av: Kommunfullmäktige 2018-04-10 § 59
Förslag: 2018-05-02
Diarienummer: KS/2018:293
Ansvarig förvaltning: Gymnasium & Arbetsmarknad
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
www.kungsbacka.se
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Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
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2018-04-25

§ 39

Ansvar för utförande av korttidstillsyn för elever med LSS-beslut i de
frivilliga skolformerna
Dnr GV/2018:19

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret for korttidstillsyn för elever i de frivilliga
skolformerna flyttas från nämnden for Förskola & Grundskola till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad från och med 2018-08-0 l.

Kommunfullmäktige godkänner fåljande tillägg i Reglemente för nämnden for
Gymnasium & Arbetsmarknad: Nämnden for Gymnasium & Arbetsmarknad fullgör
kommunens uppgifter for korttidstillsyn for skolungdom över 12 år, inom de
frivilliga skolformerna, enligt lagen (1993 :3 87) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Sammanfattning av ärendet
Den korttidstillsyn som idag erbjuds elever i de frivilliga skolformerna är ett
samarbete mellan forskola-grundskola och gymnasiet i lokalerna på Sommarlust I
denna struktur kan inte alla aktiviteter som idag erbjuds eleverna anpassas fullt ut for
gymnasiets åldersgrupp, samt kräver att målgrupper behöver resa med taxi fore
skoldagens start och efter skoldagens slut. Genom att starta upp korttidstillsyn på
Aranäsgymnasiet kommer möjligheterna till en samlad helhet för såväl elever som
personal att öka när eleverna är kvar på Aranäsgymnasiet även efter skoldagens slut
Med start under vecka 32 2018 få reslås korttidstillsynen för elever i de frivilliga
skolformerna att bedrivas på Aranäsgymnasiet Beslutet innebär att elever från de
frivilliga skolformerna inte längre har sin kOlitidstillsyn tillsammans med eleverna
från de obligatoriska skolf01merna. Beslut om stöd och särskild service enligt lagen
(LSS 1993:387) 9§ 7 fattas f01isättningsvis av nämnden for Individ &
Familjeomsorg.

Beslutsunderlag
Ansvar för utforande av kOlitidstillsyn för elever med LSS-beslut i de frivilliga
skolformerna, 2018-02-22
Dialogmöte med vårdnadshavare till elever på gymnasiesärskolan, 2018-04-23
Dialogmöte med vårdnadshavare till elever på gymnasiesärskolan, 2018-02-20

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Ref-'u:rensnummer: 533590

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-02-26
Diarienummer

GV/2018:19

Ansvar för utförande av korttidstillsyn för elever med LSS-beslut i de frivilliga
skolformerna
Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för korttidstillsyn för elever i de frivilliga skolformerna
flyttas från nämnden för Förskola & Grundskola till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad från
och med 2018-08-01.
Kommunfullmäktige godkänner följande tillägg i Reglemente för nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad: Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad fullgör kommunens uppgifter för
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, inom de frivilliga skolformerna, enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Beslutsmotivering
Idag har nämnden för Förskola & Grundskola ansvaret för utförandet av korttidstillsyn för elever i de
frivilliga skolformerna. Beslut om stöd och särskild service enligt lagen (LSS 1993:387) 9§ 7 fattas av
nämnden för Individ och Familjeomsorg.
Den korttidstillsyn som idag erbjuds elever i de frivilliga skolformerna är ett samarbete mellan
förskola-grundskola och gymnasiet i lokalerna på Sommarlust. I denna struktur kan inte alla aktiviteter
som idag erbjuds eleverna anpassas fullt ut för de frivilliga skolformernas åldersgrupp.
De elever från de frivilliga skolformerna som deltar i korttidstillsynen åker idag taxi till lokalen på
Sommarlust före skoldagens start och efter skoldagens slut. Dessa taxiresor orsakar oro och otrygghet
för många av gymnasiesärskolans elever. Genom att starta upp korttidstillsyn på Aranäsgymnasiet
kommer endast de fåtal elever från Elof Lindälvs gymnasium som har LSS-beslut om korttidstillsyn
behöva åka taxi till och från korttidstillsynen. De allra flesta elever med LSS-beslut om korttidstillsyn
på gymnasiet går redan på Aranäsgymnasiet.
Genom att starta upp korttidstillsyn på Aranäsgymnasiet kommer möjligheterna till en samlad helhet
för såväl elever som personal att öka när eleverna är kvar på Aranäsgymnasiet även efter skoldagens
slut. Dessutom nyttjas lokalerna på Aranäsgymnasiet mer effektivt. Under de delar av dagen då
korttidstillsynen bedrivs är lokalerna tomma på såväl elever i gymnasieskolan som i
gymnasiesärskolan. För närvarande pågår ett samarbete mellan skolformerna i Kungsbacka kommun
för att organisera korttidstillsynen för berörda elever.

Gymnasie & Vuxenutbildning
Jonas Fransson
jonas.fransson@kungsbacka.se
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Med start vecka 32 2018 föreslås korttidstillsynen för berörda elever på gymnasiet i Kungsbacka att
bedrivas på Aranäsgymnasiet. Beslutet innebär att elever från de frivilliga skolformerna inte längre har
sin korttidstillsyn tillsammans med eleverna från de obligatoriska skolformerna.
En budgetfördelning mellan förvaltningarna kommer att göras utifrån kostnader per elev och antalet
elever som kommer följa med verksamheten över till Förvaltningen för Gymnasie och
Vuxenutbildning.
Den 20 februari 2018 samt 12 mars genomfördes dialogmöten med vårdnadshavare där frågan om
korttidstillsyn på Aranäsgymnasiet diskuterades. Gymnasiet representerades av gymnasiechef Jonas
Fransson och rektor Cecilia Fossan. Under dessa möten framkom både positiva och kritiska synpunkter
på förslaget från elevernas vårdnadshavare. De vårdnadshavare som var kritiska till förslaget vände sig
framför allt emot att lokalerna på Kollaskolan inte var anpassade för LSS-verksamhet för
grundsärskolans elever samt att de äldre eleverna på grundsärskolan och gymnasiesärskolans elever
riskerar att tappa kontakten med varandra om förändringen genomförs. Gymnasiesärskolans
vårdnadshavare var överlag väldigt positiva till att eleverna på gymnasiesärskolan om förslaget
realiseras inte behöver åka taxi till korttidstillsynen samt möjligheterna att anpassa verksamheten på
korttidstillsynen för gymnasiesärskolans elevers behov och önskemål genom att placera
korttidstillsynen på Aranäsgymnasiet.
Under vårterminen är en fördjupad och fortsatt dialog med berörda elevers vårdnadshavare inplanerad.
Sammanfattning av ärendet
Den korttidstillsyn som idag erbjuds elever i de frivilliga skolformerna är ett samarbete mellan
förskola-grundskola och gymnasiet i lokalerna på Sommarlust. I denna struktur kan inte alla aktiviteter
som idag erbjuds eleverna anpassas fullt ut för gymnasiets åldersgrupp, samt kräver att målgrupper
behöver resa med taxi före skoldagens start och efter skoldagens slut. Genom att starta upp
korttidstillsyn på Aranäsgymnasiet kommer möjligheterna till en samlad helhet för såväl elever som
personal att öka när eleverna är kvar på Aranäsgymnasiet även efter skoldagens slut
Med start under vecka 32 2018 föreslås korttidstillsynen för elever i de frivilliga skolformerna att
bedrivas på Aranäsgymnasiet. Beslutet innebär att elever från de frivilliga skolformerna inte längre har
sin korttidstillsyn tillsammans med eleverna från de obligatoriska skolformerna. Beslut om stöd och
särskild service enligt lagen (LSS 1993:387) 9§ 7 fattas fortsättningsvis av nämnden för Individ och
Familjeomsorg.
Beslutsunderlag
Ansvar för utförande av korttidstillsyn för elever med LSS-beslut i de frivilliga skolformerna, 2018
02-22
Dialogmöte med vårdnadshavare till elever på gymnasiesärskolan, 2018-02-20
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Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Kommunfullmäktige
Cynthia Runefjärd
Förvaltningschef

Jonas Fransson
Gymnasiechef

