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Sammanfattning

Med anledning av budgetläget 2021 beslutade förvaltningsledningen i juni 2020 att
organiseringen av gymnasiesärskolan behövdes ses över. En arbetsgrupp tillsattes för uppdraget
med syftet att utifrån en genomlysning av gymnasiesärskolans organisation och uppdrag utreda
om gymnasiesärskolans organisation uppfyller skolförfattningarnas krav och om vi gör något
därutöver. Detta har genomförts med huvudsakligt fokus på Valdemarsro gymnasium. Syftet har
varit att analysera nuläget för att hitta förbättringsområden och sätta principer och rutiner för en
effektiv organisation. Utredningen lämnar i sin rapport förslag till ny rutin för hantering av
egenvård på Valdemarsro gymnasium samt förslag till beslut för nya tillämpningsbestämmelser
för skolskjuts i gymnasiesärskolan (GYVF-2020-4173).
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten och lägga
den till handlingarna.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-12-16
Ärendet

Utredningens uppdrag har varit att utifrån en genomlysning av gymnasiesärskolans organisation
och uppdrag utreda om vi uppfyller skolförfattningarnas krav och om vi gör något därutöver.
Detta har genomförts med huvudsakligt fokus på Valdemarsro gymnasium. Syftet har varit att
analysera nuläget för att hitta förbättringsområden och sätta principer och rutiner för en effektiv
organisation.
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Frågeställningar som utredningen utgått från är vad vår förvaltning är skyldiga att tillhandahålla
vad gäller organisation av gymnasiesärskola samt skolskjuts, om vi utför insatser idag som ligger
utanför vårt ansvarsområde samt hur det ser ut i andra kommuner. För att besvara dessa frågor
har utredningen utgått från aktuella regleringar, genomfört en kartläggning av organisationen och
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haft dialoger och intervjuer med verksamheten för att på så sätt identifiera möjliga
utvecklingsområden. Arbetsgruppen har under utredningens arbete vidare haft kontakt med
grundskoleförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen samt genomfört omvärldsbevakning.
Utifrån ovan har arbetsgruppen kommit fram till områden i behov av översyn. Identifierade
områden i behov av översyn har varit rutiner kring egenvård samt tillämpningsbestämmelser för
skolskjuts i gymnasiesärskolan. Utredningen lämnar i sin rapport förslag till ny rutin för
hantering av egenvård på Valdemarsro gymnasium samt förslag till beslut för nya
tillämpningsbestämmelser för skolskjuts i gymnasiesärskolan (GYVF-2020-4173).
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