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Förvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
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Utbildningsdirektör

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till ändringar i reglemente
för utbildningsnämnden, föranlett av kommunfullmäktiges beslut
om budget för Stockholms stad år 2020. Ansvaret för att
tillhandahålla omsorg på obekväm arbetstid överfördes från
stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden år 2020. Denna
förändring föreslås nu införas även i utbildningsnämndens
reglemente. Utbildningsförvaltningen har inga invändningar emot
detta. Förvaltningen föreslår samtidigt att ytterligare en förändring
görs i reglementet som grund för den korttidstillsyn som vissa av
förvaltningens särskolor sedan många år bedriver och som tidigare
har funnits med i reglementet. Förvaltningen föreslår att
utbildningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar
det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
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Bakgrund/ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till ändringar i reglemente
för utbildningsnämnden, föranlett av kommunfullmäktiges beslut
om budget 2020.
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Ansvaret för att tillhandahålla omsorg på obekväm arbetstid
överfördes från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden år
2020. Denna förändring föreslås nu införas även i utbildningsnämndens reglemente (se bilaga).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ledningsstaben, i samverkan med
förskoleavdelningen, grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen.
Förvaltningen har haft dialog med såväl stadsledningskontorets
juridiska avdelning som socialförvaltningen angående förslaget om
korttidstillsyn.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Utbildningsförvaltningen ser positivt på att reglementet ändras så att
det återspeglar uppdraget enligt stadens budget och den omfattning
verksamheten har idag.
Förvaltningen vill samtidigt föreslå att ytterligare en ändring görs i
reglementet, gällande korttidstillsyn. Sedan flera år tillbaka utför ett
antal av förvaltningens grundsärskolor och gymnasiesärskolor så
kallad korttidstillsyn. Insatsen erbjuds före och efter skolans slut,
under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska
erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö. Det är en
biståndsbedömd insats (respektive socialtjänst bedömer behovet)
där brukaren har möjlighet att välja utförare inom ramen för lagen
om valfrihetssystem. Skolorna ersätts för insatsen.
Insatsen går tillbaka till 1995 när kommunen tog över
huvudmannaskapet för landstingets omsorgsverksamhet och det
gjordes en ansvarsfördelning mellan dåvarande skolstyrelsen och
socialnämnden (Ansvarsfördelning mellan socialnämnden och
skolstyrelsen 1 januari 1995, dnr 550 880/1994). Utbildningsnämndens reglemente har tidigare gett utrymme för att skolorna
tillhandahåller denna insats, men det framgår numera inte av
reglementet. Revisionskontoret har vid en granskning konstaterat att
det inte är en verksamhet som omfattas av utbildningsnämndens
ansvarsområde eftersom korttidstillsynen regleras av lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (Uppföljning av utförare av
korttidstillsyn enligt LSS, dnr 3.1.3 – 104/2020).
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Förvaltningen anser därför att korttidstillsynen bör återinföras i
reglementet. Under den tredje paragrafen, som handlar om att
nämnden på beställning av andra mot ersättning kan tillhandahålla
vissa specificerade insatser, bör det läggas till en tredje punkt enligt
nedan.
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3. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen. Beslutet föreslås justeras
omedelbart med anledning av remissens svarstid.
Bilaga
Ändringar av reglementen för vissa facknämnder samt
stadsdelsnämnderna (inklusive bilaga 6. Reglemente för
utbildningsnämnden)
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