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BON2015/205

§ 80
Uppföljningsrapport 4/delår 2, 2015

Under 2015 ska nämnderna upprätta uppföljningsrapporter per februari,
april, maj, augusti och oktober. Denna rapport avser augusti och ska
behandlas vid nämndens septembermöte.
I rapporten till och med augusti prognostiserar bildnings- och
omsorgsnämnden ett negativt resultat på -2 610 tkr. I föregående rapport
prognostiserades ett underskott på -3 910 tkr. Underskottet föranleds
framförallt av högre bemanning än budgeterat inom äldreomsorgen samt
fler prestationer inom bland annat funktionshinderverksamheten.
Eftersom en negativ prognos konstaterats i uppföljningsrapporter, har
nämnden
(juni 2015) enligt kommunens styrprinciper, beslutat om en åtgärdsplan
samt hos kommunstyrelsen äskat om tilläggsanslag med målsättning om en
budget i balans.
Prognosen för helåret är att antal barn i förskolan och antal elever i skolan
ökar något jämfört med den budget som nämnden har fått. Inom
äldreomsorgen är prognosen att antalet äldre inte når upp till den budget
som man fått. Detta finns med i nämndens prognos.
Helhetsprognosen ger att bildnings- och omsorgsnämnden ska tillföras
budgetmedel motsvarande 515 tkr gentemot KS.

För ärendet aktuella handlingar
- Uppföljningsrapport 4, delårsrapport 2, bildnings- och
omsorgsnämndens tjänsteskrivelse, 2015-09-16
-

Uppföljningsrapport 4, delårsrapport 2, bildnings- och
omsorgsnämndens
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rapport, 2015-09-07
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4,
delårsrapport 2 och översänder den till kommunstyrelsen.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
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BON2015/290

§ 81

Utredning av uppföljningsmodell för att påvisa kvalitén
i förskolan
Bildnings- och omsorgsförvaltningen har i verksamhetsplanen 2015, fått i
uppdrag
att ge förslag på en modell för uppföljningar av de faktorer som påverkar
kvalitén
i förskolan. Med syfte av att huvudmannen ska kunna redovisa hur olika
faktorer har anpassats till behoven i olika förskolor.
Bildning- och omsorgsförvaltningen har förslag på hur de faktorer som
forskning visar har särskilt stor påverkan på förskolans kvalité kan redovisas.
Vetenskaplig förankring
Enligt forskning är förskolläraren den enskilt viktigaste faktorn för kvalitén i
förskolan, särskilt viktigt är förskollärarens pedagogiska relation med
barnen. Relationen anses vara det som har störst effekt på barnens
utveckling och lärande på såväl kort som långsikt. Flera studier visar på
sambandet mellan hög utbildningsnivå hos personalen och dess
förutsättningar att utveckla pedagogiska relationer av hög kvalité.
Forskningen menar att personalens utbildningsnivå är en viktig
kvalitetsaspekt i förskolan.1
Hur förskollärare och barn kommunicerar och interagerar med varandra är
viktig för barnens utveckling och lärande. Det finns forskning som visar på
ett samband mellan barngruppernas storlek och interaktionen mellan barn
och förskollärare. När antalet barn per förskollärare ökar, finns det
tendenser som visar på att förskolläraren i större utsträckning har
rutinmässig kommunikation med barnen än en kommunikation som är
1

Utdragsbestyrkande

En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikationer, Vetenskapsrådet, 2015
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utmanande. Därav kan förskollärare uppleva att många barn i gruppen är ett
hinder för att kunna arbeta enligt läroplanens intentioner.2
Det som tydligt skiljer ut verksamheter med en hög kvalité från dem med
låg kvalité är den pedagogiska medvetenheten. Utbildningsnivå har
betydelse för den pedagogiska medvetenheten hos personalen.3
I forskningsstudier visar det att barngruppernas storlek har viss betydelse
för förskolans kvalité. Framförallt ger färre antal barn i grupperna möjlighet
till att skapa och utveckla de relationer mellan förskollärare och barn. Att
enbart minska gruppernas storlek har i sig inte en positiv effekt på
förskolans kvalité om personalen har förmågan att utnyttja de möjligheter
som en hög personaltäthet innebär. Forskningen ger indikationer på att det
är för de yngsta barnen som personaltäthet och barngruppernas storlek har
störst påverkan.4
Mindre barngupper ökar kvalitén men det kan aldrig jämföras med den
kvalité det innebär att ha förskollärare i gruppen.5
Nuläge
I de uppföljningar som redovisas för bildning- och omsorgsnämnden per
april, augusti samt årsredovisning ges ett resultat och analys av förskolans
verksamhet. Det resultatet baseras på det systematiska kvalitetsarbete som
genomförs i varje arbetslag. I det systematiska kvalitetsarbetet synliggörs
barnens förändrade kunnande inom de målområden i läroplanen som varit
särskilt prioriterade.

2

Stora barngrupper i förskolan relaterat till läroplanens intentioner, Pramling Samuelsson I, Williams

P, Sheridan S, Tidskrift for Nordisk barnehageforskning vol 9(7), 28 mars 2015 sid 1-14
3

En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikationer, Vetenskapsrådet, 2015

4

En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikationer, Vetenskapsrådet, 2015

5

Gruppstorleken är komplex, Orre J U, Förskolan nr 6 2015 sid 33-34
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I resursfördelningsmodellen för förskolan i Bollebygds kommun, tas hänsyn
till barnens ålder, antal vistelsetimmar, förskolans storlek och barn med
behov av särskilt stöd.
Förslag på modell
För att synliggöra förskolans kvalité kan med fördel dagens uppföljningar
kompletteras med statistik som visar antal barn per förskollärare, antal barn
per grupp, antal barn per årsarbetare och andel förskollärare. Där siffror
från senaste mätningen av SCB (mäts årligen i oktober och publiceras i
mars) synliggörs tillsammans med siffror som visar på det högsta och lägsta
talet (eget framtagna siffror för bestämt datum). I en tabell skulle det kunna
se ut på följande vis:
Enligt SCB

Högsta (15

Lägsta (15

(2014)

sept, 2015)

sept 2015)

12,0

11,6

6,4

Antal barn/grupp

16,8

34

10

Antal

5,5

4,5

6,3

46 %

72 %

54 %

Antal
barn/förskollärare

barn/årsarbetare
Andel förskollärare

För ärendet aktuella handlingar
- Uppföljningsmodell för förskolan, bildning- och
omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-28
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden har tagit del av förslag på
uppföljningsmodell för förskolan.
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BON2015/292

§ 82

Sammanställning av klagomål april - juni 2015
Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9, 6 kap)
och Skollagen 4 kap. 8 § har vårdgivaren och huvudmannen skyldighet att
ta emot och utreda klagomål och synpunkter.
Dessa ska sammanställas och analyseras i syfte att se mönster eller trender
som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Inkomna klagomål, under
angiven period, redovisas på nämndsmötet.

För ärendet aktuella handlingar
- Sammanställning av klagomål april – juni 2015, bildnings- och
omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-31
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens
information.
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§ 83
Information - fritidshem, förskoleklass, grundskola,
gymnasium, elevhälsa och särskola
Eva Westlund, utvecklingsledare informerade om:
Fritidshem
-

Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att
stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels
möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete

Förskoleklass
-

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i förskoleklass. Förskoleklass är
en
egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek

-

Förskoleklassen är en frivillig skolform men de flesta sexåringar i
Sverige
går i förskoleklass

Grundskola
-

862 elever i årskurs 1 – 9 (augusti)

-

Töllsjöskolan, Örelundskolan

-

Bollebygdskolan F-6, Bollebygdskolan 7-9

Gymnasieskola
-

Gymnasieutbildningen i Sverige är frivillig. Det finns 18 nationella
program i gymnasieskolan, 12 yrkesprogram och 6
högskoleförberedande program.

-

Alla dessa program innehåller programgemensamma ämnen,
valbara kurser, individuella val, gymnasie-gemensamma ämnen
och gymnasiearbete.

Utdragsbestyrkande
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302 elever (augusti)

-

Elevhälsa
-

I skollagen har en samlad elevhälsa införts.

-

Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala
och special-pedagogiska kompetenser.
I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot

-

utbildningens mål
Särskola
-

Grundsärskola (5 elever)

-

Träningsskola

-

Gymnasiesärskola (6 elever)

.

Utdragsbestyrkande
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BON2015/206

§ 84
Remiss, Rektorn och styrkedjan

Regeringen beslutade den 10 april 2014 att tillkalla en särskild utredare för
att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan
förändras
i syfte att öka förutsättningarna för förbättrade elevresultat i skolan (dir.
2014:58). Samma dag förordnades professor Olof Johansson som särskild
utredare.
Utredarens samlade slutsats är att det finns ett stort behov av att stärka
rektorernas pedagogiska ledarskap. Rektorerna behöver bli bättre på att
organisera och leda skolan med utgångspunkt i det nationella uppdraget,
elevernas lärande och utveckling samt via det systematiska kvalitetsarbetet.
Han menar också att det främst behövs kulturförändringar i syfte att bereda
vägen för rektorernas pedagogiska ledarskap. Huvudmännen och de ledande
tjänstemän som företräder huvudmännen behöver i större utsträckning följa
upp rektorernas arbete och tydliggöra de krav som finns på förändringar i
styrningen och ledningen av de enskilda skolorna. Men det är också viktigt
att huvudmannen i olika situationer ger stöd till rektorerna. Samspelet,
stödet, ledningen och styrningen behöver utvecklas inom hela styrkedjan. I
kommunerna representeras huvudmannen av dels en politisk nämnd, dels
tjänstemän som är chefer över rektorerna. Rektorernas arbetssituation är
inte tillfredsställande och ska den förändras, krävs ett utvecklat samtal
mellan de olika nivåerna i styrkedjan och där måste huvudmännen eller de
som är satta att representera huvudmännen som chefer för rektorerna, spela
en viktig roll som bärare av det nationella uppdraget, menar utredaren.
Utredningen föreslår ett handlingsprogram enligt följande:

Utdragsbestyrkande

-

en statlig rekryteringsutbildning för blivande rektorer

-

en något justerad inriktning för befattningsutbildningen för rektorer,
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det så kallade rektorsprogrammet
-

en obligatorisk fördjupningsutbildning efter rektorsprogrammet

-

en utbildning för skolchefer

-

utbildning av lärare om skolans styrsystem

-

utbildning och dialog med förtroendevalda

För ärendet aktuella handlingar
- Betänkandet Rektorn och styrkedjan, bildnings- och
omsorgsförvaltningens yttrande, 2015-08-21
-

Sammanfattning - Betänkandet rektorn och styrkedjan

Yttrande
Betänkandet Rektorn och styrkedjan
Bollebygds kommun ställer sig positiva till den handlingsplan som utredaren
presenterat.
Ett bra förslag som lyfter huvudmannens och rektors roll i dagens skola. Ett
stort fokus har tidigare legat på lärarens betydelsefulla roll för hög
måluppfyllelse och ett gott lärandeklimat. I denna debatt har rektors roll
försvunnit. Ur ett huvudmannaperspektiv så är rektors roll mycket central.
En statlig rekryteringsutbildning skall främja rekryteringen av framtidens
rektorer men också stärka lärare med ledaruppgifter. Detta skulle kunna
vara exempelvis arbetslagsledare. För att detta ska vara av intresse för en
skolas ledningsstruktur behöver skolan tydliggöra arbetslagsledarens och
förstelärarens roll samt skapa förutsättningar för dessa. Förutsättningarna
kan vara tid, schema, mandat, uppdragsbeskrivning, mötesstruktur med
Utdragsbestyrkande
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kollegor och rektor.
Bollebygds kommun stödjer tanken om inriktningen för
rektorsutbildningen. En fråga som ofta är i fokus är möjligheterna och
förutsättningarna för rektor att genomföra befattningsutbildningen. Det är
en fråga för huvudmannen, dock förefaller det enligt rektorer som
genomgått programmet vara ett stort dilemma för många med rektors
arbetsbörda. Rektorsprogrammet behöver ständigt utvärderas och förändras
utifrån behov och analys av rektors komplexa uppdrag.
Erfarenheten av Rektorslyftet har varit positivt i vår kommun. Bra om det
blir ett obligatorium med fördjupningsutbildning efter rektorsprogrammet
och med en tidsgräns som enligt förslaget. Under utbildningen ska rektors
styrproblem analyseras och åtgärder inledas. Fokus bör ligga på
verksamhetsanalys, stöd, styrning och ledning.
Utbildning av lärare om skolans styrsystem borde vara en del av
lärarutbildningarna. Men vi behöver ta ansvar för de som redan finns inom
våra organisationer.
Om det är styrkedjan som anses vara det största dilemmat så bör det kunna
bli bättre om huvudmannen får bättre kunskap, utbildning och att statens
dialog med förtroendevalda förstärks.
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att sända yttrandet till
Utbildningsdepartementet.

Skickas till:
Utbildningsdepartementet
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BON2015/275

§ 85

Verksamhetsbidrag för 2016, Bris region Väst
Föreningen Bris, ”Barnens rätt i samhället” erbjuder genom sin
stödverksamhet alla barn och ungdomar en möjlighet att anonymt och
kostnadsfritt få en stödjande kontakt. Föreningen ansöker om ett
verksamhetsbidrag med 10 kr per barn upp till
18 år från Bollebygds kommun för år 2016, totalt 20 480 kr.
Förvaltningen anser att de ideella organisationerna utgör ett viktigt
komplement till de samhälleliga stödfunktionerna inom olika områden, men
det finns dock inga avsatta medel i budget för denna form av
föreningsbidrag. Skillnaden mellan föreningen Bris och andra ideella
organisationer torde vara dess etablering i samhället, att den är väl känd av
barn och ungdomar och erbjuder stöd i alla situationer, inte endast vid en
specifik problematik. Det är troligt att det redan idag finns barn och
ungdomar i kommunen som kontaktar BRIS i olika situationer. Denna
skillnad mellan andra föreningar och BRIS motiverar ett bifall av ansökan
om verksamhetsbidrag som uppgår till 20 480 kr för år 2016.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Kostnaden för verksamhetsbidraget skall belasta verksamhet Individ och
familjeomsorg inom bidragsårets budgetram.
För ärendet aktuella handlingar
- Ansökan om verksamhetsbidrag, bildnings- och
omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-21
-

Ansökan, maj 2015 från Bris region Väst

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beviljar Bris region Väst,
verksamhetsbidrag
Utdragsbestyrkande
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med 20 480 kr för år 2016.

Skickas till:
BRIS
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BON2015/250

§ 86
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2015,
Kvinnojouren Borås

Omsorgsnämnden i Bollebygd beslutade år 2006 att stödja kvinnojouren i
Borås som enskild kvinnojour och har därefter beviljat verksamhetsbidrag i
enlighet med Sjuhärads kommunalförbunds rekommendationer att
verksamhetsbidraget, som sedan 2013 är 12 kr per invånare.
Bollebygds kommun har följt övriga kommuners policy i regionen att stödja
en enskild kvinnojour med verksamhetsbidrag då det därmed blir en
likställdhet för kommuninvånarna i regionen.
Bildnings- och omsorgsnämnden har följt Sjuhärads kommunalförbunds
rekommendationer avseende bidragsnivå.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Kostnaden för Bollebygds kommun beräknas till 104 000 kr för bidragsåret
2015. Kostnaden skall tas inom budget för verksamhet Individ och
familjeomsorg.
För ärendet aktuella handlingar
- Ansökan om verksamhetsbidragför 2015, kvinnojouren i Borås,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 15-08-21
-

Ansökan från Kvinnojouren BON2015/250-1

-

Verksamhetsberättelse 2013, Verksamhetsplan 2014 BON2015/2502

-

Revisionsberättelse och Budget BON2015/250-3

-

Bokslut för kalenderåret 2013, BON2015/250-4

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beviljar Kvinnojouren i Borås ansökan om
Utdragsbestyrkande
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verksamhetsbidrag, med 12 kr per invånare för 2015.

Skickas till:
Ekonomiavdelningen
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BON2015/251

§ 87
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2016,
Kvinnojouren Borås

Omsorgsnämnden i Bollebygd beslutade år 2006 att stödja kvinnojouren i
Borås som enskild kvinnojour och har därefter beviljat verksamhetsbidrag i
enlighet med Sjuhärads kommunalförbunds rekommendationer att
verksamhetsbidraget, som sedan 2013 är 12 kr per invånare.
Bollebygds kommun har följt övriga kommuners policy i regionen att stödja
en enskild kvinnojour med verksamhetsbidrag då det därmed blir en
likställdhet för kommuninvånarna i regionen.
Bildnings- och omsorgsnämnden har följt Sjuhärads kommunalförbunds
rekommendationer avseende bidragsnivå.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Kostnaden för Bollebygds kommun beräknas till 104 000 kr för bidragsåret
2016. Kostnaden skall tas inom budget på verksamhet Individ och
familjeomsorg.
För ärendet aktuella handlingar
- Ansökan om verksamhetsbidra för 2016, Kvinnojouren i Borås,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 15-08-21
-

Ansökan från Kvinnojouren BON2015/251-1

-

Verksamhetsberättelse 2014, Verksamhetsplan 2015,
BON2015/251-2

-

Resultatprognos och budget BON2015/251-3

-

Bokslut för kalenderåret 2014, BON2015/251-4

-

Revisionsberättelse 2014, BON2015/251-5

Beslut
Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-09-21

22(31)

omsorgsnämnden
Bildnings- och omsorgsnämnden beviljar Kvinnojouren i Borås ansökan om
verksamhetsbidrag med 12 kr per invånare för 2016.

Skickas till:
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-09-21
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omsorgsnämnden

§ 88
Förvaltningen informerar
Eva Westlund, utvecklingsledare informerade om:
-

Utdragsbestyrkande

Att enhetschef Michaela Birgersson börjar den 1 oktober 2015

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-09-21
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omsorgsnämnden

§ 89
Ledamöter informerar
Bente Johansson (M) frågade om det nya trygghetsboende och dess
gemensamhetslokal med bemanning.
Ulf Rapp (S), ordförande i bildnings- och omsorgsnämnden, informerade
om:
-

dialogmöte med Försäkringskassan om sjukfrånvaro inom
omsorgspersonal

-

Bollebygds ridklubb – rasrisk för stallet, kallelse till ett möte kommer

-

internkontroll visade att det saknades protokoll från föregående
möte,
fåtal personer har information och svårigheter att få ut handlingar

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-09-21
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omsorgsnämnden

§ 90
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden:
Bildnings- och omsorgschefs delegationsredovisning
Förordnande
IFO-chef och gruppledare fr.o.m. 2015-07-01 tom. 2015-08-09
Beslutsattestanter
2015-06-18
2015-08-10
Läsårstider 2016/2017
Anställningsavtal
Rektor bitr. Bollebygdskolan
Fr.o.m. 2015-10-07 t.o.m. 2016-04-06
Enhetschef
Bildnings- och omsorgsförvaltningen
Fr.o.m. 2015-08-24

Förvaltningschefs delegationsredovisning
Anställningsavtal upphör
2015-04-30
2015-05-20
2015-05-26
2015-05-31
2015-07-24
Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-09-21
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omsorgsnämnden
2015-08-20

Beslut i ärenden om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd,
juni-juli 2015
IFO-chef, socialsekreterare
Beslut om att inleda utredning rörande försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd, juni-juli 2015
Socialsekreterare
Beslut om att inleda utredning rörande barn och unga,
juni-juli 2015
Socialsekreterare
BoU HVB placering ensamkommande beviljas 4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare, 2015-07-28
Övervägande av vård enligt 13 § LVU
Individutskottet 2015-06-16 § 27
Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-09-21

27(31)

omsorgsnämnden
Individutskottet 2015-06-16 § 28
Individutskottet 2015-06-16 § 29
Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
Individutskottet 2015-06-16 § 30
Individutskottet 2015-06-16 § 31
Individutskottet 2015-06-16 § 32
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap. 2 § SoL
Individutskottet § 33
Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av stödboende
Individutskottet § 34
Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av utslussning
Individutskottet § 35
Internkontroll handläggning av ekonomiskt bistånd §
Individutskottet § 35
Beslut om vård enligt 11 § LVM
Individutskottet § 1
Beslut om vård enligt 9 kap. tredje stycket LVU
Individutskottet § 2
Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 §
Individutskottet § 3

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-09-21
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omsorgsnämnden
LVM Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM
Ordförande i BON, 2015-07-13
Ordförande i BON, 2015-07-13
LVU Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 och 3 §§ LVU
Ordförande i BON, 2015-07-07
LVU omplacering
Ordförande i BON, 2015-07-20
Ordförande i BON, 2015-07-30
LVU Placering i institution § 11 påbörjas
Ordförande i BON, 2015-07-07
Ordförande i BON, 2015-07-20

Dödsboanmälan till Skatteverket
2015-08-12
2015-09-04

Pågående utredningar i ärenden gällande diskriminering/kränkande
behandling
Rektor Bollebygdskolan 7-9
2015-06-12
2015-09-14
Rektor Örelundskolan
2015-08-27
Beslut
Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-09-21
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omsorgsnämnden
Bildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut.

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-09-21
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omsorgsnämnden

§ 91
Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden anmäls för nämnden:
MAS- medicinskt ansvarig sjuksköterska
Avvikelsehantering 2015, Hälso- och sjukvård – Juni månad
Avvikelsehantering 2015, Hälso- och sjukvård – Juli månad
Avvikelsehantering 2015, Hälso- och sjukvård – Augusti månad
Avvikelserapportering HSL 2015
Slutrapport – Risk- och konsekvensanalys
Överenskommelse avseende verksamhetsbelagd utbildning inom
lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet
2015-06-15
Delegationen för Unga till arbete
Statsbidrag för utarbetande av en lokal överenskommelse om samverkan
mellan kommun och arbetsförmedling.
Bollebygds kommun beviljas ett bidrag om 200 000 kronor.
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Revidering av styrmodell Bollebygds kommun § 101
Revidering av övergripande mål, strategier och strategiskt
inriktningsdokument (SID) § 102
Motion gällande regler för resor med viss kollektivtrafik till och från daglig
verksamhet § 93

Utdragsbestyrkande

Justerare sign
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omsorgsnämnden
IVO
Beslut
Tillsyn av överenskommelser och individuella planer enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, avseende personer med missbruk och beroende i Hallands
län och Västra Götalands län.
FSG
Bildnings- och omsorgsförvaltningens samverkansgrupp, 2015-08-19
Bildnings- och omsorgsförvaltningens samverkansgrupp, 2015-09-16
(ojusterat)
Skolinspektionen
Anmälan om elevs situation på Bollebygdskolan i Bollebygds kommun.
Begäran om yttrande.

Avtal om uppdragsutbildning
Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och special pedagogik.
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden lägger inkomna handlingar, skrivelser,
protokoll etc. till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

