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Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat ett uppdrag till förvaltningen att utreda
framtida behov vid Bergfotens fritidsgård (2020-03-02 § 12).
I rapporten lämnas en redovisning över förutsättningarna för korttidstillsyn,
förutsättningarna och antal elever inom gymnasiesärskolan och grundsärskolan.
Vidare lämnas en redovisning av verksamheten vid Bergfotens fritidsgård och
den korttidstillsyn som bedrivs där. En redovisning lämnas över de ungdomar
som har beslut om korttidstillsyn i Tyresö kommun. Lokalfrågan analyseras
och kopplingar görs till andra utredningar och översyner i kommunen.
Avslutningsvis dras sammanfattande slutsatser kring korttidstillsynen och de
utmaningar som finns för Tyresö och några olika alternativ presenteras.
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Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat ett uppdrag till förvaltningen att utreda
framtida behov vid Bergfotens fritidsgård (2020-03-02 § 12).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lämnade också ett uppdrag om
möjligheter till en utökad gymnasiesärskola. Detta uppdrag redovisades i
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 §50.
I rapporten lämnas en redovisning över förutsättningarna för korttidstillsyn,
förutsättningarna och antal elever inom gymnasiesärskolan och grundsärskolan.
Vidare lämnas en redovisning av verksamheten vid Bergfotens fritidsgård och
den korttidstillsyn som bedrivs där. En redovisning lämnas över de ungdomar
som har beslut om korttidstillsyn i Tyresö kommun. Lokalfrågan analyseras
och kopplingar görs till andra utredningar och översyner i kommunen.
Avslutningsvis dras sammanfattande slutsatser kring korttidstillsynen och de
utmaningar som finns för Tyresö och några olika alternativ presenteras.
Bergfotens fritidsgård bedriver den enda verksamheten för korttidstillsyn i
kommunen. Äldre- och omsorgsförvaltningen beslutar om vilka som ska få
korttidstillsyn enligt LSS och köper platser. Bergfotens fritidsgård har
fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning där korttidstillsyn är
en del av verksamheten.
Verksamheten är inte utformad för ungdomar med stora omsorgsbehov.
Lokalerna är inte heller anpassade för dessa. De senaste åren har det blivit fler
ungdomar som inte kan gå på Bergfotens fritidsgårds korttidstillsyn med
anledning av bl.a. lokalernas utformning, men även ungdomarnas omfattande
stödbehov. Genomgången av elever på grundsärskolan visar att det kommer
bli fler ungdomar de närmaste åren med stora omsorgsbehov. Inom
grundsärskolan går fler elever än tidigare i skolan i hemkommunen.
I samband med utredningen har synpunkter och fakta inhämtats från kulturoch fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och äldre- och
omsorgsförvaltningen.
Rapporten är en kartläggning över korttidstillsynen och lyfter några utmaningar
och alternativa lösningar, men tar inte upp några förslag till förändringar.
Förslaget till beslut har därmed inga ekonomiska konsekvenser.
En prövning av barnets bästa och återfinns i bilaga 2.
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