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Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarsfördelning korttidstillsyn LSS
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att behålla nuvarande ansvarsfördelning
mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
gällande korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 2020-12-14 beslut att ge utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att påbörja ett
arbete kring att samla placeringsbeslut och budgetansvar för korttidstillsynen under
samma nämnd. Barn över 12 år med funktionsnedsättning har rätt till så kallad
korttidstillsyn enligt LSS. Det är tillsyn utanför hemmet i direkt anslutning till
skoldagens slut och under lov. Det är vanligt att denna tillsyn sker på en fritidsgård
med andra funktionsvarierade ungdomar. Det är dock en individuell insats som
föregås av en behovsprövning och individbeslut. Besluten ska kunna överklagas. I
Enköpings kommun fattar vård- och omsorgsnämnden beslut om korttidstillsyn på
individnivå. Beslutsmandatet är delegerat från nämnd till handläggare på
förvaltningen. Upplevelsenämnden har till och med december 2020 haft i uppdrag
att verkställa korttidstillsynen när den består i vistelse på fritidsgården Ungdomens
hus. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden försåg upplevelsenämnden med
personal och driftsbidrag för lokal och material. Detta upplägg tillämpades genom
ett samarbetsavtal från 2008 mellan vård- och omsorgsförvaltningen och
dåvarande skol-, utbildnings- och fritidsförvaltningen. De nu berörda nämnderna
har beslutat att upphäva detta.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktige i sitt
beslut att uppdra utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden att påbörja ett arbete kring att samla placeringsbeslut och
budgetansvar för korttidstillsynen under samma nämnd har förbisett vad en sådan
ansvarsfördelning skulle innebära för respektive förvaltning. Om ansvaret samlas
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under vård- och omsorgsnämnden kommer nämnden att behöva starta upp en ny,
egen verksamhet för korttidstillsyn.
Om ansvaret istället förläggs under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
uppstår andra problem då det fortfarande krävs myndighetsutövning och kunskap
om LSS eftersom förslaget är att insatsen ska rymmas i LSS. Detta innebär att
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får ta över ansvaret för
myndighetsutövningen för insatsen från vård- och omsorgsnämnden. Det i sin tur
kräver en handläggarresurs med kompetens avseende LSS. Handläggaren skulle
bli ensam i sitt skrå på utbildningsförvaltningen, vilket i sig ställer till problem med
att över tid säkerställa kompetensutveckling, kvalitet, samt styrning och ledning.
Att förlägga ansvaret för korttidstillsyn enligt LSS under utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden innebär därutöver konsekvenser för de individer som har
behov av korttidstillsyn. Då det är mycket ovanligt att en person enbart har behov
av korttidstillsyn kommer berörda familjer att vara hänvisade till flera olika
handläggare på olika förvaltningar för att få sina behov utredda. I dag har
familjerna en och samma handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen under
många år vilket är en tydlig kvalitetsfaktor som ofta lyfts fram.
Förvaltningen bedömer att det även fortsättningsvis ska vara möjligt med ett delat
ansvar i frågan. Delningen bör ske som i dag genom att handläggare hos vård- och
omsorgsförvaltningen utreder och fattar beslut i enlighet med lagstiftning och
kommunala riktlinjer. Beställningen skickas sedan till utbildningsförvaltningen som
har ansvar för att verkställa behovet i enlighet med den beställning och de behov
som den enskilde har. Ansvarsfördelningen bör inte påverka ekonomin för
kommunen som helhet eftersom att insatsen är laglighetsstyrd. En person har rätt
till insatsen oavsett om det finns resurser i kommunen eller ej. Förvaltningarna har
haft en dialog kring detta och delar uppfattningen att ansvarsfördelning
fortsättningsvis bör förbli oförändrad.
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