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Sekreterare

___________________________________________________
Anna Carin Lindgren

Ordförande
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Ulf Rapp (S)
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BOLLEBYGDS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2015-11-25
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Ärenden

§ 92

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn och våld i nära relationer - vuxna

§ 93

Riktlinjer för vuxna med missbruk/beroendeproblematiken

§ 94

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

§ 95

Halvårsrapport Hälso- och sjukvårdsavvikelser

§ 96

Boende och daglig verksamhet för personer med autism

§ 97

Finansiering av regional vuxenutbildning

§ 98

Verksamhetsbidrag för 2015 till BRIS region väst

§ 99

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom BON.

§ 100

Medarbetarenkät 2015

§ 101

Sammanträdestider BON 2016

§ 102

Förvaltningen informerar

§ 103
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Rundvandring på Töllsjöskolan
Sammanträdet började med en rundvandring på Töllsjöskolan.
Därefter presenterade Anna Backström och Lina Andersson, båda förstelärare i
entreprenöriellt lärande sitt arbete.
Uppdraget som referensskola
-

bollplank åt Skolverket

-

hur nytt forskningsmaterial kan användas i undervisningen och
ge respons på det

Framgångsfaktorer

Utdragsbestyrkande

-

gemensam planering

-

höga förväntningar på eleven
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-

utveckla och väcka elevens förmåga

-

implementering av skolverkets allmänna råd i undervisningen

-

utveckla pedagogernas och elevernas kompetenser
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BON2015/220

§ 92
Riktlinjer - våld i nära relationer - barn och
våld i nära relationer - vuxna

Riktlinjerna för arbete mot våld i nära relation gentemot vuxna respektive
barn är dokument som beskriver individ- och familjeomsorgens mål och
ansvar inom området. Socialstyrelsen påpekar att denna typ av hjälpmedel
ska finnas och vara väl känt för berörda. Riktlinjerna är vägledande och
underlättar utredningsarbetet i ärenden där våld förekommer.
Riktlinjerna riktade mot barn vänder sig till anställda inom socialtjänsten
som i sitt arbete möter barn som utsatts för våld, bevittnat/upplevt eller
utövat våld mot någon anhörig eller närstående.
Barn som bevittnat/upplevt våld eller andra övergrepp i nära relationer ska
likställas med och behandlas på samma sätt som barn som blivit utsatta för
våld.
Riktlinjerna riktade mot vuxna ligger till grund för bildnings- och
omsorgsförvaltningens arbete med våld i nära relationer oberoende av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuella läggning eller ålder.
Riktlinjerna klargör och underlättar det praktiska arbetet med
målgrupperna. Riktlinjerna ska vara ett komplement till övriga dokument
som styr socialtjänstens arbete. Den kvalitetssäkrar individ- och
familjeomsorgens arbete med målgrupperna samt ökar rättssäkerheten i
ärendehandläggningen.
För ärendet aktuella handlingar
- Riktlinjer - våld i nära relationer – barn och våld i nära relationer vuxna,
Utdragsbestyrkande
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bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-15
-

Riktlinjer - våld i nära relationer – barn,
bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag, 2015-10-15

-

Riktlinjer - våld i nära relationer – vuxna,
bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag, 2015-10-15

Beslut
- Bildnings- och omsorgsnämnden antar dokumentet,
Riktlinjer våld i nära relationer- barn som sin egen, med årlig
revidering
enligt årshjul.
-

Bildnings- och omsorgsnämnden antar dokumentet,
Riktlinjer våld i nära relationer - vuxna som sin egen, med årlig
revidering enligt årshjul.

Utdragsbestyrkande
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BON2015/209

§ 93

Riktlinjer för vuxna med missbruk/beroendeproblematiken
Bildnings-och omsorgsförvaltningen har lagt fram förslag till riktlinjer för
vuxna med missbruk/beroendeproblematik inom nämndens ansvarsområde.
Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare i arbetet med
en rättssäker utredning och behovsbedömning. Det är viktigt att poängtera
att riktlinjerna inte innebär någon inskränkning i den enskildes rätt att få en
individuell prövning av sin ansökan. Varje beslut ska vara baserat på den
enskilda individens behov.
Riktlinjerna skall med utgångspunkt från socialtjänstlagen (SoL), lagen om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM), föreskrifter m.m. från
Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård,
rättspraxis samt kommunens mål och ambitioner utgöra ett stöd i
handläggarnas arbete med att besluta och utforma insatser.

För ärendet aktuella handlingar
- Riktlinjer för vuxna med missbruk/beroendeproblematiken,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-15
-

Riktlinjer för vuxna med missbruk/beroendeproblematik,
bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag, 2015-10-15

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden antar dokumentet Riktlinjer för vuxna
med missbruk/beroendeproblematik som sin egen, med årlig revidering
enligt årshjul.

Utdragsbestyrkande
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BON2015/199

§ 94

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS
Bildnings-och omsorgsförvaltningen har lagt fram förslag till riktlinjer för
handläggning av ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) inom nämndens ansvarsområde.
Riktlinjerna ska fungera som ett styrdokument för de utredare som utreder
och fattar beslut om insatser enligt LSS samt ge en allmän beskrivning av
Bollebygds kommuns insatser till aktuell målgrupp. Vidare ska riktlinjerna
bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att uppnå likställighet och
rättssäkerhet
Målet för insatserna är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
Den enskilde ska ha ett direkt inflytande över planeringen, utformningen
och genomförandet av insatserna. Kontinuitet, tillgänglighet, samordning
och varaktighet ska känneteckna insatserna.
Riktlinjerna utgår från förarbeten till gällande lagar och bindande
föreskrifter från Socialstyrelsen.
För ärendet aktuella handlingar
- Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-15
-

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS,
bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag, 2015-10-15

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden antar Riktlinjer för handläggning av
insatser enligt LSS som sin egen, med årlig revidering enligt årshjul.
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BON2015/323

§ 95

Halvårsrapport - hälso- och sjukvårdsavvikelser
Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) skall
verksamheten bedriva ett systematiskt förbättringsarbete genom att aktivt
rapportera negativa händelser.
Genom att rapportera avvikelser identifieras negativa mönster och/eller
systemfel. Halvårsrapporten är en analys för att skapa underlag till
förbättringar. Antal läkemedelsavvikelser har under första halvåret minskat
med 18 stycken jämfört med samma period föregående år och antalet
fallolyckor har ökat med 108 stycken.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Förutom mänskligt lidande är kostnaderna stora för skador såsom fraktur
efter fallolycka för hälso- och sjukvården, samhälle samt
kommun/förvaltning. Ett aktivt preventivt arbete kan förhindra de
ekonomiska konsekvenserna. Det har dock endast inträffat en fraktur i
samband med fall under perioden, jämfört med två föregående år.
För ärendet aktuella handlingar
- Halvårsrapport - hälso- och sjukvårdsavvikelser,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-08
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten.

Utdragsbestyrkande
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BON2015/321

§ 96

Boende och daglig verksamhet för personer med autism
I verksamhetsplan och budget för bildnings- och omsorgsnämnden 2015,
BON
2015-01-19 § 3, finns ett uppdrag om att hitta befintliga lokaler för att
tillgodose behovet av gruppbostäder för personer med autism, dels för
verksamhetsåret 2015 men också för kommande år.
Det finns ett behov av att bygga upp verksamhet kring målgruppen,
personer med autism, i Bollebygds kommun. Behovet finns både vad gäller
daglig verksamhet och boende. Det vi kan se i dagsläget är ett befintligt
behov av två boendeplatser och vår bedömning är att ytterligare två kommer
att behövas. Behovet av en daglig verksamhet anpassad till målgruppen är
än större. I dagsläget finns fem personer som skulle vara aktuella för en
sådan anpassad verksamhet.
Personer som arbetar inom område funktionsnedsättning har, genom att
delta på konferenser som behandlar ämnet ur olika perspektiv och gjort flera
studiebesök i verksamheter som riktar sig till målgruppen, försökt skaffa sig
kunskap och kompetens kring hur man bygger upp denna typ av
verksamhet. Vi anser att, för att kunna bygga en verksamhet som är hållbar
på sikt, så bör vi lägga stor vikt vid hur andra har gjort och ta tillvara de
goda exemplen. Det finns en mängd kompetens kring hur en fysisk miljö
bör vara utformad, för att uppnå en god och trygg verksamhet för denna
specifika målgrupp. Nedan följer en sammanfattning av vad vi tycker är
viktigt att få med redan från början.
Boende:
Med gruppbostad avses vanligen ett litet antal bostäder som är grupperade i
villor, radhus eller flerfamiljshus kring gemensamma utrymmen och där
Utdragsbestyrkande
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service och vård kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostäder ska ses som ett
boendealternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är
nödvändig. Bostadslägenheten i gruppbostaden ska vara den enskildes
permanenta bostad, vilket bland annat ställer krav på bostadsstandarden;
-

bostaden ska vara fullvärdig

-

bostaden är den enskildes permanenta hem

-

bostaden ska inte ha en institutionell prägel

En fullvärdig bostad består enligt Boverkets byggregler av:
-

rum med inredning och utrustning för personlig hygien

-

rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila

-

rum eller del av rum för matlagning etc

Utöver detta finns saker att ta i beaktande vad gäller bostäder och lokaler för
målgruppen personer med autism eller autismliknande tillstånd:
-

Ljudkänslighet: Tyst ventilation och elektrisk apparatur.
Ljudisolering av ytterväggar, fönster, mellan bostäder och dörrar
inomhus. Det är viktigt med materialval med tanke på akustik.

-

Ljuskänslighet: Placering och utformning av fast armatur (undvika
lysrör och energilampor av lysrörstyp). Känslighet för rörelse och
blinkande ljus. Hur man använder sig av eller dämpar dagsljus t ex
från fönster.

-

Färgsättning: Enfärgade väggar, dörrar och möbler. Rena ytor (inga
småsaker). Använda sig av ”jordfärger” och ljusa pasteller. Val av
dörrfärger (ljus dörr inbjudande medan motsatt gäller mörk dörr).

-

Arkitektur som pedagogik: Varje plats har bara en funktion. Fundera
över hur man bygger in gemenskap. Siktlinjer och överblick (både

Utdragsbestyrkande
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utifrån personal och brukare). Ej för små utrymmen (ex hall ej
mindre än 2x2m). Handikappanpassade hygienutrymmen.
Tydliggjord fysisk miljö, det vill säga, det ska vara tydligt var man gör
vad.
-

Trygghet: Undvik nischer. Det ska vara flera dörrar i varje rum. Kök
som är öppet i båda ändar. Inga dörrar mittemot varandra.
Huvuddörr ska ej vara ut mot gemensamma utrymmen. Stora
tamburer och badrum.

Hänsyn till ovan nämnda punkter bör även tas vid utformningen av
utemiljön.
Ju mer vi anpassar från början desto bättre förutsättningar har vi att bygga
upp en trygg och bra boendemiljö och verksamhet för målgruppen.
Daglig verksamhet
Tidigare har det gjorts försök, både i Partille och Härryda kommun med
flera, att bygga en verksamhet där boende och daglig verksamhet är
integrerat. I Partille har man fått tänka om helt och flytta den dagliga
verksamheten i efterhand eftersom det visade sig inte fungera. I Härryda är
det enbart två av sex boende som kan nyttja den integrerade dagliga
verksamheten. Resten åker iväg till andra verksamheter. Det är viktigt för
många personer både med och utan autism att det finns en tydlig skillnad
mellan mitt hem och mitt arbete. Målgruppen, personer med autism har i än
högre grad behov av tydlighet kring var man gör vad. Baserat på detta anser
vi inte att Bollebygd ska bygga upp en verksamhet där boende och daglig
verksamhet är integrerat. I skolområdet kan det finnas lämpliga lokaler utav
de gamla lokalerna som ej skall brukas för skolverksamhet.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Utifrån kunskaper från Järna där man har goda erfarenehter av denna typ av
boende så beräknas kostnaden för 4 boendelägenheter samt gemensamhetsUtdragsbestyrkande
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och personalyutrymmen uppgå till 7,5 miljoner kronor.

För ärendet aktuella handlingar
- Boende och daglig verksamhet för personer med autism,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-02
Yrkande
Fredrik Olofsson (C) yrkar att bildnings- och omsorgsnämnden påtalar för
kommunstyrelsen ett angeläget behov av ett boende med autism.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på dels förvaltningens förslag till beslut och
dels på Fredrik Olofssons (C) yrkande och finner att bildnings- och
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Fredrik Olofssons (C) yrkande.
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden påtalar för kommunstyrelsen ett angeläget
behov
av ett boende med autism.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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BON2015/326

§ 97
Finansiering av regional vuxenutbildning

Kommunfullmäktige har 2011-06-22 § 104, beslutat att Bollebygds
kommun tecknar ett samverkansavtal om regional vuxenutbildning i
Sjuhärad. Syftet med samverkansavtalet är att kunna erbjuda invånarna i
Sjuhäradskommunerna ett bredare utbildningsutbud samt att genom
samverkan bedriva en mer kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet.
Ett stort utbud av yrkesutbildningsutbud och en nära samverkan med
näringslivet ger också förutsättningar för tillväxt i regionen då
arbetsmarknaden blir försörjd med efterfrågad kompetens.
Enligt avtalet ska de samverkande kommunerna årligen bidra med
kommunala resurser för avtalsutbildningarna. Avtalet anger också att
riktade statsbidrag som erhålls för vuxenutbildning kan komma att avräknas
från de kommunala medlen.
Sjuhärad har genom gemensamma ansökningar om statsbidrag under flera
år erhållit statsbidrag för Yrkesvux och Lärlingsvux. Inom ramen för BRVux
(BoråsRegionens Vuxenutbildning) erbjuds sålunda vuxna
kommuninvånare i Boråsregionen ett samlat utbud av yrkesutbildningar. I
början av september 2015 har BRVux redan nyttjat det statsbidrag som
beviljats regionen för innevarande år (7 632 Mkr). Resterande månader
under året kommer de gymnasiala yrkesutbildningarna att finansieras med
den budget som utgörs av de 25 kronor som avsatts per kommuninvånare,
enligt de beslut som fattats i respektive kommun.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade
under sitt sammanträde 2015-09-18 att rekommendera
medlemskommunerna att garantera en miniminivå för regionalt samordnad
vuxenutbildning genom att avsätta 25 kronor per kommuninvånare för år
Utdragsbestyrkande
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2016, för Bollebygds del motsvarar det 218 tkr. Vid eventuell tilldelning av
statliga medel ska dessa användas i första hand. Medlemskommunernas
beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2015-12-15.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-06 § 174 att Bollebygds kommun
avsätter
25 kronor per invånare för regionalt samordnad vuxenutbildning. Medlen
reserverades i den ofördelade budgeten för 2015 i avvaktan på slutligt
besked om riktade statsbidrag. För 2016 finns inga särskilda medel avsatta i
bildnings- och omsorgsnämndens budget, utan det får antingen rymmas
inom bildnings- och omsorgsnämndens budgetram för vuxenutbildning eller
att kommunfullmäktige i sitt beslut om driftbudgetramar tilldelar nämnden
ytterligare 218 tkr. Ett annat alternativ är att, såsom föregående år,
kommunstyrelsen reserverar 218 tkr av den ofördelade budgeten (25
kr/kommuninvånare). Vid eventuell tilldelning av statliga medel ska dessa
användas i första hand.

För ärendet aktuella handlingar
- Finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-05
-

Rekommendation gällande finansiering av regionalt samordnad
yrkesutbildning för vuxna i Boråsregionen år 2016 för vidare
handläggning i medlemskommunerna 2015-10-01

-

Regional vuxenutbildning, protokollsutdrag direktionen 2015-09-18
§ 68

-

Regional vuxenutbildning Sjuhärad, samverkansavtal, undertecknat
2011-09-02

-

Samverkansavtal om regional vuxenutbildning inom Sjuhärad,
kommunfullmäktiges beslut, 2011-06-22 § 104

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår att:
kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun garanterar en
miniminivå för regionalt samordnad yrkesutbildning för vuxna genom att
avsätta 25 kronor per kommuninvånare (218 tkr) för år 2016. Vid eventuell
tilldelning av statliga medel ska dessa användas i första hand. Medlen
reserveras i den ofördelade budgeten för 2016.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
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BON2015/302

§ 98

Verksamhetsbidrag för 2015 till 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 2015, totalt 20 050 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 20 050 kr för år 2016.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Kostnaden för verksamhetsbidraget skall belasta verksamhet Individ- och
familjeomsorg inom bidragsårets budgetram.
För ärendet aktuella handlingar
- Verksamhetsbidrag för 2015 till BRIS region väst,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-02
-

Ansökan 2015 från BRIS region Väst

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beviljar BRIS region Väst,
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verksamhetsbidrag
med 20 050 kr för år 2015.

Skickas till:
BRIS
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BON2015/324

§ 99

Inventering av forum för samverkan och delaktighet
inom BON.
2015-04-20 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige från
och med 2015 ta bort rådet för funktionsnedsatta och kommunala
pensionärsrådet samt beslutar att reglementena för råden upphör att gälla.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger bildnings- och
omsorgsnämnden i uppdrag att i sitt arbete med brukardialog särskilt titta
på forum och metoder för dialog med funktionsnedsatta och äldre samt
deras anhöriga.
2015-09-17 § 126 beslutade kommunfullmäktige ge bildnings- och
omsorgsnämnden
i uppdrag att på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober återrapportera
hur dialogen ska se ut.
För bildnings- och omsorgsförvaltningen är det av intresse att göra en
inventering av alla typer av samråd inom ansvarsområdet. Därför har
samtliga enhetschefer fått redovisa vilka forum man har för inflytande och
delaktighet.
Rapport
Patientsäkerhetslagen (PSL)
6 § Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till
att patienten och dennes närstående ges information enligt 3 kap.
patientlagen (2014:821). Lag (2014:828).
7 § Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska
medverka till att patienten ges möjlighet att välja behandlingsalternativ
respektive hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning enligt vad
som anges i 7 kap. 1 och 2 §§ patientlagen (2014:821).
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3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete
3 § Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller
hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att
1. så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som
har påverkat det, samt
2. ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att
liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana
händelser om de inte helt går att förhindra.
Motsvarande utredningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som
avses i
7 kap. 7 § för händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat
medföra en sådan allvarlig skada som avses i 6 §.
4 § Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att
delta i patientsäkerhetsarbetet.

3 kap. Skyldighet att informera patienter om inträffade vårdskador
8 § Vårdgivaren ska snarast informera en patient som har drabbats av en
vårdskada om
1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,
2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse
inte ska inträffa igen,
3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg
enligt
7 kap. 10 §,
4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799)
eller från läkemedelsförsäkringen, samt
5. patientnämndernas verksamhet. Informationen ska lämnas till en
närstående till patienten, om patienten begär det eller inte själv kan ta del
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av informationen.
MAS
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) har ansvar för utredning av
vårdskador och är anmälare enligt lex Maria till IVO. I detta även en
skyldighet att ha patienten och/eller närstående med i utredningsarbetet då
händelseanalysen genomförs, samt att man som anmälare alltid har
skyldighet att meddela patient/närstående IVO:s beslut.
Vid alla klagomål har enhetschef alltid ansvar att prata med
patient/närstående och vid risk för vårdskada är legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal involverad.
Äldreomsorg
Inom hemsjukvården och i hus B har man anhörigträffar en gång per månad
och våning. Då har man möjlighet att komma med åsikter direkt till
enhetschef samt även träffa speciellt inbjudna. Silviautbildad sjuksköterska,
har tre grupper igång, bestående av sex anhöriga per grupp, som hon träffar
en gång per vecka i fem veckor nu på hösten. Grupp 1 och 2 är för anhöriga,
som har sina närstående boende på demensboendet. Grupp 3 är för
anhöriga ute i ordinärt boende.
Hon kommer att vara mammaledig from månadsskiftet novemberdecember, men planerar för fortsättning på halvtid så fort hon kan.
Månadsbrev skickas ut till alla närstående med information om vad som
händer på enheterna samt vad som kommer fram på de husmöten enheten
har en gång per månad.
Genomförandeplanen skall påbörjas inom en vecka då man flyttar in.
Uppdatering sker var 6:e månad. Välkomstsamtal inom 3 veckor efter
inflyttning samt uppföljning inom 3 månader.
Måltid och lokalvård
På restaurang Bollegården träffar måltidsverksamheten personal från
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hemtjänst, särskilt boende samt sjuksköterskor för att ha matråd. Här
medverkar inte brukarna/kunderna men personalen för vidare deras
synpunkter och önskemål. Protokoll förs på dessa möten. Det är ett bra
forum där rutiner följs upp och ofta görs någon justering i matsedel eller
rutiner för att möta önskemål och/eller säkra kvalitén.
Gällande lokalvården finns i dagsläget inget brukarforum. Vissa frågor tas
upp vid husmöten.
Socialtjänstlagen (SOL)
1 § tredje stycket i SoL anges att verksamheten ska bygga på respekt för
människornas självbestämmande och integritet. Lag (2012:776).
5 § Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra
samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Lag
(2012:776).
6 a § Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser
för att kunna möta barns, ungdomars och vårdnadshavares olika behov.
För barn som har fyllt 15 år får nämnden besluta om öppna insatser även
utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller
samtycker till det.
Ungdomsrådet

Beskrivning av aktivitet/verksamhet
För att bli medlem i ungdomsrådet krävs att man är folkbokförd i Bollebygds
kommun (att man bor i Bollebygds kommun). Man får vara med från den
dagen man börjar årskurs 7 och fram till dagen före man fyller 18 år och blir
myndig. Alla medlemmar i ungdomsrådet ska tillsammans verka för alla
kommunens barn och ungdomar.

Syfte
Ungdomsrådet syftar till att ge barn och ungdomar ökat inflytande i
samhällsfrågor och att stimulera intresse för demokrati och politik. Det
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innebär att ungdomsrådet skall erbjudas möjlighet att som remissinstans
uttala sig före beslut fattas inom områdena fritid, trygghet, utformning av
det offentliga rummet samt kollektivtrafik. Fler områden kan bli föremål för
att särskilt pekas ut men för att detta skall bli möjligt behövs ett nytt beslut.
Kommunens allmänna hållning är att ungdomsrådet bör beredas möjlighet
att påverka i alla frågor som direkt rör barn och ungdomars nutid och
framtid.
Om ungdomsrådet ska finna engagemang, glädje och motivation i arbetet är
det viktigt att omvärlden bemöter ungdomsrådet med positiv och respektfull
inställning. Ungdomsrådet bör tas på stort allvar och ges ett välvilligt
bemötande. Från kommunstyrelsen sida skall kommunstyrelsens
arbetsutskott i detta avseende fungera som referensgrupp i syfte att stödja,
vägleda och följa upp ungdomsrådets arbete.
Ungdomsrådet har möjlighet att väcka förslag, ställa frågor, framföra
synpunkter och lämna yttranden (uttalanden). Förslag kan riktas till alla
kommunens nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag. Hur kommunen
tar hand om sådana förslag får avgöras från fall till fall beroende på frågans
innehåll.
Ungdomsrådets medlemmar kan inte ställas till ansvar för de beslut som
fattas av ungdomsrådet eftersom ingen av ledamöterna är myndiga, dvs. fyllt
18 år. De kan därför inte heller ges beslutanderätt i frågor som rör
kommunens intresse.

Tid, plats och omfattning
Deltar med en personal som representant när så ombeds, cirka fyra
gånger/år. Medverkan kan dock öka med en personal och mer och/eller
oftare över tid, beroende på ambitionsnivå hos styrelsen med mera samt
vilket stöd/hjälp de ber om.
Sker i samverkan med Folkhälsosamordnaren som är ansvarig tjänsteman.
Elev- och Gårdsråd

Beskrivning av aktivitet/verksamhet
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Deltar tillsammans med lärare i högstadiets Elevrådsmöten.
Anordnar och genomför Gårdsråd tillsammans med ungdomar.

Syfte
Att väcka insikt och lust att delta och kunna påverka den miljö ungdomar
rör sig i, vare sig det gäller skola och/eller fritid.
Att stimulera till mer insikter och vilja att påverka genom demokratiska
metoder och hur demokrati fungerar i praktiken.
Att ge personalen på Ungdomsgården konkret återkoppling på vad som är
bra, mindre bra, vad man vill ska hända och vad som skall finnas i form av
aktiviteter, materiel, inne och utemiljö mm.
Hjälpa ungdomarna att ta fram förslag och önskemål och att bistå dem i
100 000 kronors-processen.

Tid, plats och omfattning
Elevråd, en personal, cirka en gång/månad på Bollebygdskolan 7-9.
Gårdsråd, en till två personal, cirka en gång/månad (eller tätare om så
önskas) på Bollebygds Ungdomsgård.
Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och
full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall
vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i
samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter.
Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga
utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras.
För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs
för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges. Lag
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(2005:125).
6 a § När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Lag
(2010:480).
Område funktionsnedsättning
Vi har lite olika forum där vi träffar brukare och deras anhöriga:
Genomförandeplansmöte: Möte kring mål och innehåll i genomförandeplan.
Hålls minst var 6:e månad.
Husmöte på gruppboende och serviceboende: Ett informations- och
dialogmöte kring hur de boende vill ha det i. Dagordningen bygger personal
tillsammans med brukare ofta med punkter som kommer fram på de
individuella samtalen.
Morgonmöten på daglig verksamhet: Mötet hålls dagligen. Tillsammans går
personal och brukare igenom dagens schema. Det finns möjlighet att
uttrycka synpunkter på verksamheten samt delge gruppen information.
Individuella samtal: (kvartalssamtal) Dessa sker cirka fyra gånger per år.
Under samtalen finns utrymme att lyfta frågor angående trivsel och
önskemål angående aktiviteter. Samtalen är individuella.
Brukarråd på daglig verksamhet: Två tillfällen per år. Här bjuds både
brukare och anhöriga in för ett informations-och dialogtillfälle. Personalen
informerar om till exempel eventuella lokalförändringar,
servicedeklarationen för daglig verksamhet enligt LSS i Bollebygds
kommun, nya informationskanaler mm. Det finns också möjlighet att föra
dialog kring verksamhetsutveckling till exempel gällande aktiviteter.
Samverkansmöten: Möte mellan olika insatser till exempel daglig
verksamhet och boende. Här bjuds ofta brukaren eller vid behov god man in
för att för att föra en dialog som syftar till att anpassa verksamheten utifrån
brukarens behov på bästa sätt.
Skollagen
4 kap. 9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska
fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla
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utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen
och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras
ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor
som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.
Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska
även i övrigt stödjas och underlättas.

Elevernas arbete med frågor av gemensamt intresse
10 § Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid
behandla frågor av gemensamt intresse.
12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet
ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Forum för samråd
13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum
för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §.
Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och
som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.
Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska
barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i
sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med
synpunkter innan beslut fattas.
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd
enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten
enligt andra stycket fullgörs.
Eriksgården och Nya Slättängsgårdens förskola.
På både Slättängsgården och Eriksgården har vi samråd för vårdnadshavare.
Det brukar vara två gånger per termin. På dagordningen brukar följande typ
av frågor vara med:
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enhetsplanen, prioriterade mål och arbetssätt. Både i
samband med att den upprättas och under uppföljningar



organisation på förskolan



läsårstider



uppföljning av vad som sker i verksamheten



information som kan ses både som intressant och viktig för
vårdnadshavare

Därutöver tas dagsaktuella frågor upp som kan vara initierade på enheten,
kommunen eller nationellt.
Söråns och Ekdalens förskolor
På Ekdalens förskola har vi samråd för vårdnadshavare två gånger per
termin. Vi samtalar om följande frågor:


Enhetsplanen, prioriterade mål och arbetssätt. Både i
samband med att den upprättas och under uppföljningar



Organisation på förskolan.



Läsårstider



Uppföljning av vad som sker i verksamheten



Information som kan ses både som intressant och viktig för
vårdnadshavare

Ett önskemål från vårdnadshavarna har varit att samtala om något ”tema”
som är aktuellt för den pedagogiska verksamheten, vilket vi kommer att
börja med under hösten 2015.
På Söråns förskola har vi ett gemensamt samråd där vårdnadshavare från
förskolan och skolan träffas. Träffarna är två gånger per termin.
Vi samtalar om följande frågor:
 Enhetsplanen, prioriterade mål och arbetssätt. Både i samband
med
att den upprättas och under uppföljningar
 Organisation på förskolan
Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-10-26

32(49)

omsorgsnämnden
 Läsårstider
 Uppföljning av vad som sker i verksamheten
 Information som kan ses både som intressant och viktig för
vårdnadshavare
Krokdals och Odensgårdens förskolor
Förskolorna har samråd med vårdnadshavarna. Dessa möten är två gånger
per termin. Förskolorna samtalar om följande frågor:


Enhetsplanen och de prioriterade mål enheten kommit fram
till. Detta gör vi i samband med att vi tagit fram målen samt
vid uppföljningarna



Organisationen på förskolan, både gällande barngrupperna
och personalgruppen



Läsårstiderna



Viktig information för vårdnadshavarna.

Det finns alltid möjlighet för vårdnadshavarna att lyfta frågor som har med
verksamheten att göra. Det kan gälla beslut som fattats på både kommunal
och nationell nivå. Vi diskuterar aldrig enskilda barn eller pedagoger.

Bollebygdskolan 7-9 samt Bollebygdskolan F-6

Skolråd
Vi har skolråd på skolan som träffas fem gånger per år, två gånger på hösten
och tre gånger på vårterminen. Klasserna väljer två representanter från varje
klass. Vi har försökt dela upp skolrådet i en till F-6 del och en 7-9 del men
föräldrarna vill inte detta för att många har barn på båda skolorna. En
variant vi har prövat är att ha en gemensam start där vi informerar om
sådant som är gemensamt och sedan delat upp oss. Skolrådet ska ha en
ordförande och en sekreterare men det fungerar inte alltid eftersom
ordförande inte alltid kommer och då får de välja en annan. Ingen vill vara
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sekreterare utan det väljs en varje gång. Skolrådet är rådgivande.
Vi har en informationsdel som handlar om budget, organisation, sådant som
är på gång, bildandet av klasser och övergångar, nybyggnationen,
likabehandlingsarbetet etc. och den andra delen handlar om sådant som
klasserna vill ta upp. Vi har också pedagogiska diskussioner. Förra gången
gav vi tips på att se Dylan William och det hade någon förälder gjort och
som sedan rekommenderade det till de andra föräldrarna.

Elevråd 7 -9
Varje klass väljer en ordinarie ledamot och en suppleant. Varje vecka har
klasserna klassråd och går igenom sådant som ska till elevrådet. Elevrådet
träffas var tredje vecka och styrelsen för elevrådet också var tredje vecka.
Styrelsen består av en ordförande, en sekreterare, elevskyddsombud och
ledamöter. Just nu är det en ungdomsutvecklare tillsammans med några
lärare som håller i elevrådet. De håller just nu på att planera en vänskapsdag
som går av stapeln den 27 maj. Innehållet är än så länge hemligt.
Elevskyddsombuden väljs ur elevrådet.
Det klassråd /elevråd har på sin agenda är arbetsmiljön, på gång i skolan,
100 000 kr-frågan, vänskapsdagen, likabehandling, uppdrag från klassen till
elevrådet, matrådet, kärleksmiddagen, avslutningsmiddagen för åk 9 etc.

Klassråd och elevråd F-6
Alla klasser har klassråd varannan vecka. Elevrådet består av en
elevrepresentant
per klass i 1-6 samt en representant från fritidshemmet. De träffas en gång
per månad med stöd av två lärare. De två lärarna stöttar och ger en struktur,
men försöker samtidigt successivt lägga över ansvar på eleverna. De äldsta
eleverna tar (med hjälp) fram en dagordning, leder mötet och för protokoll.
Frågor som tas upp är elevernas arbetsmiljö ute och inne, trivselregler, nya
skolan mm. Elevrådet är ett forum där eleverna, från sina klassråd, kan ta
upp frågor och förslag. Rektor bjuds in vid vissa tillfällen.
En eller två gånger per termin kallas elevrådsrepresentanterna till ett
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matråd.
Då deltar personal från köket.

Töllsjöskolan och Örelundskolan
Samverkan mellan skola och hem sker genom föräldramöten,
utvecklingssamtal och föräldraråd. Samverkan i andra former kan även
förekomma som till exempel öppet hus. Vi ger kontinuerlig information till
föräldrar via nyhetsbrev och SchoolSoft.
Fyra gånger under läsåret har vi Föräldraråd tillsammans med
förskolecheferna på respektive område (Töllsjö eller Olsfors).
Där finns rektor, förskolechef, föräldrar och pedagoger representerade.
Syftet med Föräldrarådet är att skola och hem ska samarbeta för att
tillsammans utveckla skolan. Det är ett sätt som skolan använder för att
tillsammans hitta samverkan med föräldrar som representerar de olika
klasserna på skolan. Andra syften med Föräldrarådet kan vara att man som
förälder vill veta mer ingående om vad som händer på skolan och
fritidshemmet, föra frågor vidare från föräldrar i de olika klasserna samt ha
möjlighet att påverka skolans arbete.
Frågor som tas upp är t.ex. följande:


enhetsplanen, likabehandlingsplanen, prioriterade mål och
arbetssätt



organisation på skolan och fritidshemmet



läsårstider, viktiga dagar och händelser



uppföljning av verksamheterna



annan information som kan ses intressant och viktig för
vårdnadshavare

På Töllsjöskolan och Örelundskolan hålls även Elevråd en gång per månad
och utgör en viktig kugge i arbetet med elevinflytande. Elevrådet består av
två representanter från varje klass och väljs i början av varje läsår.
Representanterna förmedlar viktig information och tillsammans fattar de
Utdragsbestyrkande
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beslut som rör skolan och alla elever. Elevrådet leds av rektor och man följer
alltid en tydlig dagordning då man bland annat tar upp undervisning, fysisk
och psykisk arbetsmiljö. Elevrådet verkar som ett forum där elever fritt får
komma med förslag på förbättringar.
En gång per termin anordnar elevrådet ett så kallad Matråd. Representanter
från köket och elevrådet sitter då med och diskuterar frågor rörande mat och
matsalsmiljö etc.
På Örelundskolan finns även så kallad TAG- grupper som består av två
representanter från varje klass. De träffas en gång i månaden under ledning
av en vuxen från likabehandlingsgruppen. Deras huvudsakliga uppgift är
likabehandlingsplanens främjande, förebyggande och åtgärdande insatser
samt planering av gemensamma aktiviteter och projekt.
Måltid och lokalvård
Måltidsverksamheten har på alla skolor och förskolor matråd alternativt att
måltidspersonal medverkar vid elevråd och pratar mat. Dessa möten är två
till tre gånger per termin. Protokoll förs.
Gällande lokalvården finns i dagsläget inget brukarforum. Vissa frågor tas
upp vid husmöten.
Kultur, fritid och turism
Inom kultur och fritidsverksamheten hade vi när jag började för några år
sedan ett biblioteksråd som man efter att biblioteket gick ifrån
intraprenadidén lades på is. Sedan två år tillbaka har vi haft ett kulturråd
bestående av politiker i kommunstyrelsen, tjänstemän från bibliotek och jag
som sammankallande och sekreterare.
Kulturrådet upplöstes i samband med beslutet om "nytt grepp" i
brukardialogen och den nya organisationen.

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-10-26

36(49)

omsorgsnämnden

När det gäller brukardialog för verksamheten inom kultur och fritid så finns
det flera olika behov att bemöta, det ena är det ovan beskrivna kring
kulturfrågorna, det andra är föreningsfrågorna (där vi redan påbörjat en
dialog med föreningar och kommunalråd om att ta fram en idrottsvision för
Bollebygd). Det tredje och det som frågan egentligen handlar om är
tillgänglighetsfrågan för alla med de behovet oavsett om det handlar om
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller annat som
gör att man känner ett utanförskap. Jag tror jättemycket på att öka dialogen
för att medborgare och brukare ska se på kommunal verksamhet med andra
ögon.
För ärendet aktuella handlingar
- Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom BON,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteeskrivelse, 2015-10-05

Beslut
- Bildnings- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens
rapport och lämnar över den till Kommunfullmäktige.
-

Nämnden skickar ut en inbjudan till tidigare företrädare från
pensionärsrådet samt rådet för funktionsnedsatta.
Inbjudan läggs ut på hemsidan samt en annons i annonsmarknán om
möte för dialog om framtida rådskonstellation.

-

Presidium får i uppdrag att bestämma datum för en första träff.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-10-26

37(49)

omsorgsnämnden

BON2015/322

§ 100
Medarbetarenkät 2015

Den medarbetarenkät som genomförts våren 2015 visar att medarbetarna i
bildnings- och omsorgsförvaltningen anser att arbetet känns meningsfullt,
de vet vad som förväntas av dem, de har varierande arbetsuppgifter, de
respekteras av sina arbetskamrater samt att de är insatta i målen för sin
arbetsplats.
Många medarbetare (46 %) upplever att arbetets mängd och innehåll har
försämrats det senaste året. Det är 43 % av medarbetarna som inte kan
påverka när de ska arbeta. Det finns ett missnöje med personalutrymmen
hos 38 % av medarbetarna.
Samtliga enheter arbetar med att ta fram handlingsplaner utifrån enhetens
enkätresultat. Förvaltningen kommer att se på övergripande åtgärder för
hela förvaltningen.
För ärendet aktuella handlingar
- Medarbetarenkät 2015,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-02
-

Medarbetarenkät BOF 2015

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden har tagit del av enkäten.
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BON2015/311

§ 101
Sammanträdestider BON 2016

Bildnings- och omsorgsnämnden ska fastställa datum för nämndens,
presidiums samt individutskottets sammanträden 2016. Förvaltningen
föreslår följande datum:
Presidium kl. 8.30 tisdag

BON kl. 16.00 tisdag

Individutskott kl.
9.00 tisdag

12 januari

26 januari

26 januari

9 februari

23 februari

23 februari

15 mars

29 mars

29 mars

5 april

19 april

19 april

3 maj

17 maj

17 maj

7 juni

21 juni

21 juni

9 augusti

23 augusti

23 augusti

6 september

20 september

20 september

4 oktober

18 oktober

18 oktober

1 november

15 november

15 november

29 november

13 december

13 december

För ärendet aktuella handlingar
- Sammanträdestider 2016,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-05

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden fastställer ovanstående datum för
sammanträden 2016.
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Skickas till:
Kommunstyrelsen
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§ 102
Förvaltningen informerar
Bildnings- och omsorgschef Annelie Fischer informerade om:

Utdragsbestyrkande

-

Bollebygdskolans F-6 incidenter

-

bostäder för flyktingar

-

verksamhetschef Jenny Wessbo har föredragit om ”svenskt kött”

-

personal bjuds på julbord

-

statsbidrag

-

brist på modersmålslärare

-

ensamkommande barn

-

trygghetsbostäder
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§ 103
Ledamöter informerar
Ulf Rapp (S), ordförande i bildnings- och omsorgsnämnden informerade
om:
-

mängd av ärenden till Individutskottet, på grund av detta görs
internkontrollen på onsdagen den 29 oktober.

-

BORK – Bollebygds ridklubb

Bente Johansson (M), vice ordförande i bildnings- och omsorgsnämnden
informerade om:
-

Utdragsbestyrkande

intervjun i Radio Sjuhärad om staket på Bollebygdskolan
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§ 104
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden:
Bildnings- och omsorgschefs delegationsredovisning
Beslutsattestanter
2015-10-01
Interkommunala avtal grundskola och fritidshem 2015
BON2015/328-1
BON2015/328-2
BON2015/328-3
BON2015/328-4
BON2015/328-5
BON2015/328-6
BON2015/328-7
BON2015/328-8
BON2015/328-9
BON2015/328-10
BON2015/328-11

Beslut i ärenden om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd,
augusti
september
IFO-chef
Socialsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Beslut om att inleda utredning rörande försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd, augusti
september
Socialsekreterare
Beslut om att inleda utredning rörande barn och unga,
augusti
september
IFO-chef
Socialsekreterare
BoU HVB placering ensamkommande beviljas 4 kap 1 § SoL
IFO-chef
2015-08-14
2015-08-20
BoU särskilda kostnader beviljas 4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
2015-08-26
BoU personligt stöd beviljas 4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
2015-08-11
2015-08-20
2015-09-08
2015-09-21
2015-09-24
BoU beslut kontaktperson/familj 4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
2015-08-05
BoU vård med placering HVB enligt 4 kap 1 § SoL påbörjas
Utdragsbestyrkande
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Socialsekreterare
2015-08-14
2015-08-20
BoU vård med placering i familjehem enligt 4 kap 1 § SoL påbörjas
Socialsekreterare
2015-08-07
BoU vård med placering utom egna hemmet enligt 4 kap 1 § SoL påbörjas
Socialsekreterare
2015-08-07
BoU vård med placering utom egna hemmet enligt 4 kap 1 § SoL
Individutskottet
2015-09-21
2015-09-21
BoU utredning avslutas med åtgärd
Individutskottet
2015-09-21
BoU omprövning besvärsyrkan avslag
Förvaltningsrätten i Jönköping 2015-09-01
Förvaltningsrätten i Jönköping 2015-09-01
Förvaltningsrätten i Jönköping 2015-09-01
LVM utredning enligt LVM § 7 inleds
Socialsekreterare
2015-08-04

Utdragsbestyrkande
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Vux Beslut om boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
2015-08-11
2015-09-02
Vux Beslut om öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
2015-08-19
2015-09-25
Vux Beslut om öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL, påbörjas
Socialsekreterare
2015-09-02
Vux Beslut om öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL, avslutas
Socialsekreterare
2015-08-12
2015-09-01
2015-09-09
2015-09-22
2015-09-25
Vux Familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § SoL, bifall
Socialsekreterare
2015-08-25
Vux särskilda kostnader beviljas enligt 4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
2015-08-04
Vux utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
Utdragsbestyrkande
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2015-08-05
2015-08-13
2015-08-14
2015-09-21
2015-09-25
Vux fortsatt insats efter omprövning
Socialsekreterare
2015-09-02
Vux egna medel, grundbeslut enligt 4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
2015-08-12
Medgivande lämnas enligt 6 kap 1 § SoL
Individutskottet 2015-09-21
Individutskottet 2015-09-21
Ansökan om fortsatt placering med stöd av 4 kap 1 § SoL
Individutskottet 2015-08-24 § 39
Övervägande av placering med stöd av 4 kap 1 § SoL
Individutskottet 2015-08-24 § 41
Omprövning av placering med stöd av 3 § LVU
Individutskottet 2015-08-24 § 40
Övervägande av placering med stöd av 6 kap 8 § SoL
Individutskottet 2015-09-21 § 52
Individutskottet 2015-09-21 § 53
Individutskottet 2015-09-21 § 54
Medgivande av placering i familjehem med stöd av 6 kap 6 § SoL
Utdragsbestyrkande
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Individutskottet 2015-09-21 § 44
Individutskottet 2015-09-21 § 45
Individutskottet 2015-09-21 § 46
Individutskottet 2015-09-21 § 47
Utredning angående insats referensboende med stöd av 11 kap 1 § SoL
Individutskottet 2015-09-21 § 48
Utredning angående särskilda skäl för ensamkommande barn vid
fyllda 18 år med stöd av 11 kap 1 § SoL
Individutskottet 2015-09-21 § 49
Utredning angående ensamkommande barn med stöd av 11 kap 1 § SoL
Individutskottet 2015-09-21 § 50
Individutskottet 2015-09-21 § 51

Internkontroll handläggning av ekonomiskt bistånd
Individutskottet 2015-08-24 § 42
Individutskottet 2015-09-21 § 55

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut.
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§ 105
Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden anmäls för nämnden:
MAS- medicinskt ansvarig sjuksköterska
Avvikelsehantering 2015, Hälso- och sjukvård – september månad
Rapport om händelse där medicinteknisk produkt varit involverad
Rapport 2015-10-09
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Invånar- och brukardialog i Bollebygds kommun
KS2015/121 § 126
Sjuhärads kommunalförbund
Samverkansavtal om regional vuxenutbildning inom Sjuhärad
Skolverket
Rekvisition av statsbidrag för omsorg på obekväm tid
FSG
Bildnings- och omsorgsförvaltningens samverkansgrupp, 2015-10-21
Pågående utredningar i ärenden gällande diskriminering/kränkande
behandling
Rektor Töllsjöskolan
2015-09-29
2015-10-13
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Rektor Örelundskolan
2015-10-07
Rektor Bollebygdskolan F-6
2015-09-14
2015-09-16
2015-09-17
2015-09-22
2015-10-21
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden lägger inkomna skrivelser, protokoll etc.
till handlingarna.
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