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BOLLEBYGDS KOMMUN
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§ 119
Förändring av föredragningslistan
Två ärenden, punkt 2 och punkt 3 skiftar plats:
Punkt 2 – Bollebygd kommuns avfallsplan 2015-2020
och
Punkt 3 – Bidrag till enskild huvudman för fristående skola, enskild
förskoleverksamhet
och skolbarnomsorg 2015

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden godkänner att punkt 2 och punkt 3 skiftar plats.

Utdragsbestyrkande
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BON2015/48

§ 120

Bidrag till enskild huvudman för fristående skola, enskild
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2015
Genom en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2009 har det införts en möjlighet till
förvaltningsbevär över kommunens beslut om bidrag till enskild verksamhet. Detta
innebär att en kommuns beslut om bidrag kan bli föremål för en
förvaltningsdomstols fullständiga prövning. Tidigare kunde beslutet endast
upphävas, nu kan domstolen pröva och fastställa bidragets storlek. Med anledning av
denna nya möjlighet till förvaltningsbesvär behöver kommunen fatta beslut om
bidrag till varje enskild huvudman hos vilken kommunen har elever.
Enligt skollagen 8 kap 22 § ska grundbeloppet för pedagogisk omsorg och
skolbarnsomsorg beräknas utifrån efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till egen förskola och skolbarnsomsorg:
-

omsorg och pedagogisk verksamhet

-

pedagogiskt material och utrustning

-

måltider

-

administration

-

mervärdesskatt

-

lokalkostnader

Grundbeloppet för grundskola ska enligt skollagen 10 kap 38 § beräknas efter
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
grundskolan:

Utdragsbestyrkande

-

undervisning

-

lärverktyg

-

elevhälsa

-

måltider

-

administration
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-

mervärdesskatt

-

lokalkostnader

Kommunfullmäktige fastställde 2010-02-04 § 5 en modell för beräkning av bidrag
till enskild huvudman inom förskola, skolbarnsomsorg och skola. Det är utifrån
denna modell som grundbeloppet för 2016 har beräknats. Till grund för beräkningen
av bidraget ligger kommunens budget för motsvarande verksamheter 2016.
Utgångspunkt för bidraget är den budgeterade elevpengen/volymtimmar som den
kommunala verksamheten har. Utöver detta tilldelas medel avseende rektorslön,
läromedel, elevhälsa och måltider. Lokalkostnader ersätts utifrån kommunens
genomsnittskostnad. De administrativa kostnaderna ersätts med ett schablonbelopp
om tre procent av grundbeloppet. Hela bidragssumman har därefter beräknats upp
med 6 procent i momskompensation.

Utöver grundbeloppet kan enskild huvudman ansöka om ett tilläggsbelopp enligt
skollagen 2010:800 10 kap 39 §. Tilläggsbeloppets storlek bestäms efter prövning i
det enskilda fallet av bildnings- och omsorgsnämnden. Tilläggsbeloppet ska enligt
skollagen lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska
erbjudas modersmålsundervisning. Med tilläggsbelopp avses ersättning för
assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte
har anknytning till den vanliga undervisningen. Med tilläggsbelopp avses också
ersättning för modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan undervisning.

För att kunna definiera vilka elever som kan bedömas ha ett omfattande behov av
särskilt stöd är det viktigt att dokumentationen är bred och av god kvalitet. I ansökan
ska finnas uppgifter och dokumentation som styrker följande:
Utdragsbestyrkande

Elevens / barnets namn och personnummer
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-

Vilket stöd som avses

-

Vilken omfattning

-

Behovsbeskrivning, analys och plan för det omfattande behovet av
särskilt stöd som inte har anknytning till den vanliga undervisningen

-

Utredningar som styrker elevens / barnets omfattande behov av särskilt
stöd (pedagogisk, psykologisk, medicinsk, social)

-

Aktuellt åtgärdsprogram enligt skollagen 3 kap 9 §

-

Aktuell individuell utvecklingsplan i enlighet med skollagen 10 kap 13 §

För ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning ska finnas uppgifter och
dokumentation som styrker följande:
-

Elevens namn och personnummer

-

Språk

-

Elevens rätt till modersmål

För ärendet aktuella handlingar
- Bidrag till enskild huvudman för fristående skola, enskild
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2016, bildnings- och
omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-22
-

Bidragsbelopp 2016 för enskild huvudman inom förskola och pedagogisk
omsorg, bilaga 1, 2015-11-22

-

Bidragsbelopp 2016 för enskild huvudman inom grundskola och
skolbarnsomsorg, bilaga 2, 2015-11-22

Utdragsbestyrkande

-

Blankett för tilläggsbelopp gällande förskolan, 2013-12-01

-

Blankett för tilläggsbelopp gällande skola och förskoleklass, 2013-12-01

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-12-14

9(43)

omsorgsnämnden

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bidragsbeloppen för verksamheterna
för
år 2016 blir:
-

för enskild huvudman inom förskola och pedagogisk omsorg enligt bilaga 1

-

för enskild huvudman inom grundskola och skolbarnsomsorg enligt bilaga 2

Skickas till:
Franska skolan, Göteborg
Fridaskolan, Mölnlycke
Förskolan Stjärnan, Lindome
Utdragsbestyrkande
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Föräldrakooperativet Gadden, Bollebygd
Hindås Montessoriförskola, Hindås
Internationella Engelska skolan, Borås
ISGR, International School of the Gothenburg Region, Göteborg
Kunskapsskolan, Borås
Montessoriskolan Casa, Göteborg
Montessoriskolan Floda Säteri, Floda
Viktoriaskolan, Göteborg
Växthuset Skola, Mölndal
Änglagårdsskolan, Göteborg

Utdragsbestyrkande
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BON2015/360

§ 121
Bollebygd kommuns avfallsplan 2015-2020

Bollebygds kommun genomför samråd angående förslag till kommunal
avfallsplan 2015-2020.
Föreslagna mål och åtgärder i avfallsplanen syftar främst till en avfallsplanering med
resurseffektivitet och miljönytta i fokus men även till att förbättra information och
service för hushållen och företagen.

För ärendet aktuella handlingar
- Utställning av förslag till Bollebygd kommuns avfallsplan 2015-2020,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-16
-

Förslag till Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden har tagit del av avfallsplanen och har inget att
erinra.

Skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-12-14

12(43)

omsorgsnämnden

BON2015/339

§ 122
Revidering LOV (lagen om valfrihetssystem) 2016

Ersättningen till utförare, både den kommunala och eventuella privata, behöver
revideras. Dels för att kommunfullmäktige vid införandet 2010 beslutat att så ska
ske, dels för att nivåerna inte stämmer med faktiska förhållanden. I vissa delar har
ersättningen varit för låg varför den föreslås att höjas. Dessutom föreslås en
uppdelning i ersättningen att gälla för service- respektive omvårdnadsinsatser.

Årlig revision
Bollebygds kommun införde LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten
från och med den 1 april 2010. Kommunfullmäktige gav då omsorgsnämnden i
uppdrag att, bland annat, årligen fastställa ersättning per utförd timma. Ersättningen
var då satt till 331 kronor per utförd timme, det har inte reviderats sedan dess utan
gäller alltså fortfarande. Den kommunala hemtjänsten har haft en rambudget 2015
som bygger på den budget man hade 2014. Verksamheten visar underskott, och i
praktiken så ligger timkostnaden kring 413 kr enligt undersökningen ”kostnad per
brukare” för 2014. Det händer att hemtjänsten även utför SoL-insatser för brukare
inom personlig assistans, men någon ersättning får man inte för detta normalt sett. I
nuläget finns ingen privat utförare, men så länge som kommunen har beslutat att
tillåta andra utförare inom hemtjänsten enligt LOV, så ska likvärdiga villkor gälla för
den kommunala utföraren.

Skillnad service och omsorg
När det gäller hemtjänst så talar man antingen om service- (tvätt, städ, inköp, mm.)
eller omsorgsinsatser (personlig hygien, på/avklädning, delegerad hemsjukvård
mm.). Den egna kommunala hemtjänsten utför alla insatser och det sker av samma
personal. Både omsorg och service kan ske vid samma besök. En privat utförare kan
bli godkänd antingen för att enbart utföra service eller för att utföra både service och
omsorg.
Utdragsbestyrkande
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Villkoren är annorlunda för en privat utförare, om man enbart utför serviceinsatser.
Den indirekta tiden (dvs. främst resor och planeringstid) och lönerna är lägre än om
man också hade utfört omsorgsinsatser. Därför är förslaget att skapa en ersättning
som skiljer dessa båda insatser. En privat utförare får då en ersättning på 330
kr/beviljad timme om man enbart utför serviceinsatser (exklusive momsersättning).
Det är alltså en krona lägre än nuvarande ersättning. Ersättningen på 330 kr är
ungefär vad andra kommuner inom Sjuhärad och GR1 tillämpar i genomsnitt.
Om man även utför omsorgsinsatser, så är kraven högre, och man får en högre
ersättning som även gäller serviceinsatserna, eftersom arbetet förmodligen utförs
integrerat. Så är det i kommunens egen hemtjänst och därför måste dessa villkor
också gälla andra utförare. Här är förslaget en ersättning på 419 kr/beviljad timme,
inkl täckning för overhead (ca 33 kr) och

momskompensation2 (6 kr). Ersättningen bygger på kommunens egna kostnader.
Ersättningen till den kommunala utföraren blir 381 kr/timme. Genomsnittlig
ersättning inom Sjuhärad och GR är 365 kr till egenregin så ersättningen är alltså
högre i Bollebygds kommun.

Beviljad tid – utförd tid
I kommunfullmäktiges beslut om införandet av LOV anges att ersättningen ges per
utförd timme. Det finns dock inget system i nuläget för att mäta utförd tid. Det
kräver utrustning som registrerar när personalen går in i och lämnar brukarens
bostad. En del kommuner har det men de flesta inte. Då återstår alternativet beviljad
tid. Det har dock framkommit att den beviljade tiden i kommunen är mycket högre
än den tid som planeras ut (och i princip utförs). Troligen är schablonerna för
tilltagna? Det kan handla om att bara 65 procent av beviljad tid faktiskt utförs. Det
är vanligt att beviljad tid är högre än utförd tid då brukare kan vara bortresta, på
Göteborgsregionens kommunalförbund, en samarbetsorganisation med 13 kommuner.
Om en privat utförare förutom serviceinsatser, även utför omsorgsinsatser så saknar man rätt till att dra av
moms på de inköp man gör. Därför lägger kommunen på en momskompensation på ersättningen för att täcka
den extra kostnad den privata utföraren har på grund av detta. Kommunen har nämligen rätt att dra av moms
på sina inköp.
1
2

Utdragsbestyrkande
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sjukhus, eller ibland avsäger sig hjälp. Det är dock anmärkningsvärt att det skiljer så
mycket. Därför är förslaget att den kommunala utföraren får ersättning baserat på
utplanerad tid, med ett tak naturligtvis som är satt efter den beviljade tiden. En
fördel finns med detta och det är att i denna tid ingår HSL-insatser, någon schablon
behövs inte för detta. Dubbelbemanning ingår också. Normalt beslutas
dubbelbemanningen av rehabpersonal, men ibland av enhetschefen själv, utifrån
arbetsmiljöskäl. Det sistnämnda är en nackdel eftersom utföraren alltså själv kan
påverka timmarna, men bedöms vara en mindre påverkan.
Privat utförare får ersättning baserad på beviljad tid eftersom det där inte finns något
annat alternativ.
På sikt är rekommendationen att den beviljade tiden revideras för att bättre stämma
överens med verkligheten.

Förfrågningsunderlaget
Förvaltningen arbetar med att även revidera det så kallade förfrågningsunderlaget.
Det reglerar vilka krav som en utförare ska uppfylla för att kunna godkännas samt
hur fakturering och rapportering sker. Dessutom övriga frågor om insyn, tvister och
mycket annat. Det arbetet beräknas vara klart i början av 2016. I fråga om
ersättningsnivåerna så gäller de föreslagna nivåerna i denna tjänsteskrivelse att gälla
från den 1 januari 2016 och inte de som är angivna i förfrågningsunderlaget.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Ersättningen till egenregin bygger på samma antal timmar som 2015 och den
prognostiserade personalkostnaden. I förhållande till prognosen 2015 så bör det inte
bli någon större skillnad 2016. I förhållande till budget 2015 så blir det en ökad
kostnad med ca 1,3 mnkr.
Det finns en ekonomisk risk och det är om de utförda timmarna stiger, vilket det
finns utrymme att göra, så länge som dessa fortfarande är färre än de beslutade
timmarna. Därför måste en översyn göras kring biståndsbedömningen och
schablonerna bakom den beviljade tiden. I nuläget så råder inte full rättssäkerhet
eftersom brukaren i genomsnitt inte får utfört all den tid som biståndsbedömaren
beviljat.
Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-12-14

15(43)

omsorgsnämnden
En privat utförare kommer att sträva efter att utföra så stor del av de beviljade
timmarna som möjligt. Risken är då givetvis kraftigt höga kostnader, så länge som
biståndsbedömningen inte görs om.

För ärendet aktuella handlingar
- Revidering av LOV-ersättning 2016, bildnings- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2015-12-03

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att:
- ny ersättning sätts till 330 kronor per beviljad timme för serviceinsatser
verkställda av extern utförare
- ny ersättning sätts till 413 kronor, plus momskompensation 6 kr, per
beviljad timme för omsorgsinsatser verkställda av extern utförare
- ny ersättning sätts till 381 kronor per utplanerad timme för omsorgs- och
serviceinsatser verkställda av den kommunala utföraren
- samtliga förändringar sker från och med den 1 januari 2016
- årlig revision görs inför varje nytt budgetår, eller då det i övrigt är påkallat.
Reservation
Bente Johansson (M), Eva Sellgren (M), Krister Schwartz (KD) och Susanne Schultz
(L) reserverar sig mot beslutet.

Reservation att besluta utifrån utplanerad tid. Borde gå på beviljad tid för att minska
risken
för hög kostnadsutveckling.
Moderaterna, KD samt Liberalerna.
Utdragsbestyrkande
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BON2015/337

§ 123
Verksamhetsplan och budget 2016

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2015 att tilldela nämnden 325 739
tkr. Ihop med två ramökningar som beslutats under 2015, bl.a. löneökningarna, så är
nämndens ram 332 397 tkr. Kommunfullmäktige har också beslutat om sju mål för
nämndens verksamhet 2016. I rapporten redogörs kring hur målen ska nås, hur man
mäter dem och när man gör det.
Det är en stram budgeten för 2016. Utrymmet för oförutsedda volymökningar under
året är mycket liten. I praktiken saknas ca 2,7 mnkr. Nämnden menar dock att man
inte fått full kompensation för volymökningar inom funktionshinderverksamheten.
Det som saknas är
ca 4,0 mnkr.
Prognosen för antalet barn inom fritidshem är hela 44 barn högre än tilldelad budget
anger. Övriga prestationer som kommunfullmäktiges budget bygger på är
tillsammans ungefär i nivå med aktuell prognos.
För ärendet aktuella handlingar
- Verksamhetsplan och budget 2016, bildnings- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2015-12-03
-

Verksamhetsplan och budget för bildnings- och omsorgsnämnden2016,
bildnings- och omsorgsförvaltningens rapport, 2015-12-03

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden
-

fastställer verksamhetsplan och budget för 2016

-

äskar 4,0 mnkr av kommunfullmäktige för ofinansierade prestationer
inom funktionshinder

Reservation
Joachim Stanicki (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sverigedemokraterna är oroliga över den underfinansierade budget som den
Utdragsbestyrkande
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styrande kartellen har gett
bildnings- och omsorgsnämnden.
Fredrik Olofsson (C) reserverar sig mot en underfinansierad budget och att

arbetskläder/skor inte prioriteras till förskoleverksamheten.
Protokollsanteckning
Daniel Persson (SD) lämnar en protokollsanteckning.

Sverigedemokraterna är oroliga över den underfinansierade budget som den
styrande kartellen har gett
bildnings- och omsorgsnämnden.
Skickas till:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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BON2015/377

§ 124
Asylplatser för ensamkommande barn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller
annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade
ensamkommande barn. Antalet ensamkommande barn som anländer till Sverige för
att söka asyl har ökat kraftigt under innevarande år. Migrationsverkets beräknar att
mellan 16 000 och 33 000 ensamkommande barn kommer att söka asyl i Sverige
under 2016.
Inför 2015 hade Bollebygds kommun en överenskommelse om 10 barn. Men under
andra delen av 2015 har Bollebygd liksom alla Sveriges kommuner fått många fler
anvisade ensamkommande asylsökande barn utöver sina överenskommelser.
Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och
boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått
uppehållstillstånd i Sverige.
I Bollebygd har vi hittills under 2015 mottagit drygt 40 barn. Det finns ett stort
behov av att lösa boendefrågan med hem för vård och boende i Bollebygds kommun
samt att rekrytera än fler familjehem. Det innebär även ett stort tryck på
utbildningsplatser på Introduktionsprogrammet.
Efter samtal med Länsstyrelsen den 9 december 2015, har Bollebygds kommun fått
ett förslag på överrenskommelse. Utifrån hänsyn taget till de barn som Bollebygd har
tagit emot under 2015 och som är på väg att få placeringsbeslut så är förslaget på
överenskommelsen på
67 asylplatser.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Bollebygds kommun får en ersättning av Migrationsverket på 1 600 kronor per dygn
för varje plats. Boendeplatserna kan finnas i hem för vård och boende (HVB),
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familjehem eller institution. Därutöver kan kommunen ansöka om ytterligare
ersättning på 300 kronor per dygn för varje belagd plats, så länge barnet är inskrivet i
Migrationsverkets mottagningssystem. Ersättning ges även till skolundervisning.
Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp per utbildningsform och
läsår.
För ärendet aktuella handlingar
- Fördelningstal – Asylplatser för ensamkommande barn 2016,
Länsstyrelsen 2015-11-18
-

Asylplatser för ensamkommande barn, bildnings- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2015-12-10

-

Förslag på överenskommelse, Migrationsverket. 151209

Beslut
- Att ge förvaltningen i uppdrag att i nära samverkan med
samhällsbyggnadsförvaltningen och utifrån rådande förutsättningar
skyndsamt ordna boende samt skolundervisning för de barn som tillkommit
Bollebygds kommun
-

Att ge ordförande i uppdrag att teckna överenskommelse angående asylplatser
för ensamkommande barn.

Reservation
Joachim Stanicki (SD) reserverar sig.

Eftersom det oftast inte rör sig om barn utan mestadels om unga män som har blivit
stora nog att lämna sina föräldrar i sitt hemland och bege sig ända till Sverige för ett
bättre liv, så tycker jag att vi skall sluta att kalla dom för barn. Ungdomar är ett bättre
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alternativ. Undersökningar som gjorts i våra grannländer visar också att en stor del är
över 18 år.

Skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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BON2015/321

§ 125
LSS-boende i Bollebygds kommun

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2015-10-26 § 96 att påtala för
kommunstyrelsen;
Att det finns ett angeläget behov av ett boende för personer med autism.
Kommunstyrelsen gav 2015-11-02 § 161 bildnings- och omsorgsnämnden i
uppdrag att återkomma med ett genomarbetat underlag för ett LSS-boende.
Verksamhetschef Allex Wennblom har enligt uppdrag tagit fram ett underlag.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Bildnings- och omsorgsförvaltningen överlåter till samhällsbyggnadsförvaltningen
att bedöma kostnader för boende och daglig verksamhet.
För ärendet aktuella handlingar
- LSS-boende i Bollebygds kommun, bildnings- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2015-11-29
-

Lokalprogram- LSS-boende i Bollebygds kommun, bildnings- och
omsorgsförvaltningens rapport, 2015-11-24

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden antar lokalprogram för LSS-boende i Bollebygds
kommun och lämnar över det till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.
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Skickas till:
Kommunstyrelsen
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BON2015/374

§ 126
Beslut om riksprislista

Skolverket tar varje år fram en riksprislista för ersättning till fristående skolor. Denna
avser både fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.
I skollagen 16 kap 55 § kan man läsa att ”Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om det grundbelopp som
hemkommunen ska betala om eleven, ………….., har antagits till en utbildning som
kommunen inte erbjuder”. Av den
54 § framgår att det också att det kan handla om tilläggsbelopp.
Skolverket utfärdar sedan varje år dess föreskrifter, av vilka det framgår vilka belopp
som en elevs hemkommun ska betala, till en enskild huvudman för en fristående
gymnasieskola per elev, program och inriktning och till en enskild huvudman för en
fristående gymnasiesärskola per elev, när hemkommunen inte erbjuder utbildningen.
I föreskrifterna finns också bestämmelser om introduktionsprogrammet,
programinriktat individuellt val och om internationella skolor på gymnasienivå.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Ett beslut om att använda riksprislistan innebär inga ekonomiska förändringar då
kommunen redan tidigare använts sig av den. Förslaget till beslut innebär bara att
det finns ett nämndsbeslut om att riksprislistan skall användas.
För ärendet aktuella handlingar
- Beslut om riksprislista, bildings- och omsorgsförvaltningen, tjänsteskrivelse,
2015-11-17
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att, den årligt av Skolverket beslutade
riksprislistan, skall användas i enligt med bestämmelserna.
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BON2015/363

§ 127
Inriktning av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

En välfungerande Närvårdssamverkan ska för den enskilde patienten innebära
närhet, kontinuitet, trygghet och tillgänglighet i kontakter med vården. Det betyder
att den enskilde
inte ska påverkas när ansvaret för vården delas eller går över från en vårdgivare till en
annan. Närvårdssamverkan ska också genom förebyggande arbete motverka framtida
vård- och omsorgsbehov för invånarna.
Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen har tillsammans med Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund haft uppdraget av det delregionala politiska
samrådsorganet att samordna och leda arbetet för att utveckla modellen för
Närvårdssamverkan och ta fram nytt förslag på inriktningsdokument för perioden
2016-2018. Målgruppen är de patienter och grupper i befolkningen som samtidigt
och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och
region.
I det nya förslaget omfattas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund,
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda, Koncernkontoret VGR, Närhälsan, Södra Älvsborgs
Sjukhus (SÄS), Enhet Tandvård, Habilitering och hälsa, Praktikertjänst AB,
Cityläkarna Borås AB och Vårgårda Rehab. Alingsås lasarett, Alingsås och Lerums
kommuner har inte för avsikt att fortsätta vara med i Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg efter 2015-12-31.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom
ramen för detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar också för kostnader för ett
Närvårdskansli där förslaget innebär en fördelning mellan Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och de samverkande kommunerna med 50/50. Denna
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kostnadsfördelning skiljer sig mot det tidigare avtalet där fördelningen innebar 60 %
från regionen och 40 % från kommunerna. Då förslaget till nytt avtal om
Närvårdssamverkan 2016-2018 inte längre omfattar Alingsås lasarett och
kommunerna Alingsås och Lerum samt att kostnadsfördelningen för ett gemensamt
kansli föreslås ändras från 40/60 till 50/50
Kostnaden för Bollebygds kommun för 2015 är 44 104 kr. Beräknad kostnad för 2016
i enlighet med förslaget är 55 115 kr.
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Aktuell fördelning 2015
Observera att procentfördelningen är avrundad och summan därför inte exakt

Antal
invånare
Kommun

Kostnad Kostnad
%

per

2014-12-31 fördeln. kommun

Bollebygds
kommun

per
HSN
1 653

8 652

3%

44 700

107 022

36%

536 400

9 376

3%

44 700

33 887

12%

178 800

kommun

10 365

4%

59 600

Tranemo kommun

11 640

4%

59 600

kommun

23 244

8%

119 200

Vårgårda kommun

11 089

4%

59 600

Alingsås kommun

39 188

13%

193 700

Lerums kommun

39 771

14%

208 600 580 840 Västra HSN

Borås Stad

160 Södra HSN

Herrljunga
kommun
Marks kommun
Svenljunga

Ulricehamns

2 234
Antal invånare
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Föreslagen fördelning 2016
Observera att procentfördelningen är avrundad och summan därför inte exakt

Antal
invånare
Kommun

Kostnad Kostnad
%

per

2014-12-31 fördeln. kommun

Bollebygds
kommun

HSN
1 377

8 652

4%

55 155

107 022

50%

688 940

9 376

4%

55 155

33 887

16%

220 460

kommun

10 365

5%

68 894

Tranemo kommun

11 640

5%

68 894

kommun

23 244

11%

151 567

Vårgårda kommun

11 089

5%

68 894

Borås Stad

per

880 Södra HSN

Herrljunga
kommun
Marks kommun
Svenljunga

Ulricehamns

1 377
Antal invånare

294 234

100% 1 377 959

880

För ärendet aktuella handlingar
- Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, bildnings- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2015-11-13
-

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018, Missiv Boråsregionen, 201510-23
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-

Uppdrag och bemanning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2015-10-20

-

Förslag Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018, 2015-10-09

-

Förslag Samverkansavtal Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018,
2015-10-23

Yrkande
Joachim Stanicki (SD) yrkar på återremiss på grund av felaktigheter i tabellen
sidan 2 samt felplacerad text.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Joachim
Stanicki (SD) yrkande och finner att ärendet återremitteras.
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet återremitteras på grund
av felaktigheter i tabellen sidan 2 samt felplacerad text.
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Skickas till:
Bildnings- och omsorgsförvaltningen
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§ 128
Förvaltningen informerar
Eva Westlund, utvecklingsledare informerade om:
-

två förstelärare tillsätts

-

svårighet att få vikarier till skola och äldreomsorg

-

anmälan till Skolinspektionen

-

två lärare samt en utvecklingsledare gör en studieresa till Nepal i
februari/mars
för att studera skolverksamheten om inkludering, bidrag från Atlas.

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-12-14

33(43)

omsorgsnämnden

§ 129
Ledamöter informerar
Ulf Rapp, ordförande i bildnings- och omsorgsnämnden informerade om:
-

Brukarråd på Bollegården - med anhöriga till funktionshindrade samt PRO,
nästa träff i januari 2016

Utdragsbestyrkande

-

Regional dialogträff - vuxenutbildning

-

Kulturskoleutredning - avgifter skiljer sig mellan kommuner

-

LSS-seminarium

-

Presskonferens med Arbetsförmedlingen - om hur prognosen ser ut

-

BREC - nytt avtal, ny verksamhetsplan

-

Sammanträdet i januari - ställs in på grund av för få ärenden
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§ 130
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden:
Bildnings- och omsorgschefs delegationsredovisning

Protokoll internkontroll av försörjningsstöd
Protokoll 2015-11-23 § 90
Internkontroll handläggning av ekonomiskt bistånd

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-12-14

35(43)

omsorgsnämnden

Delegationsbeslut från IFO - november 2015
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BESLUT

M

nr

BoU HVB-placering ensamkommande beviljas SoL 4:1

151125

15828

BoU HVB-placering ensamkommande beviljas SoL 4:1

151106

15726

BoU HVB-placering ensamkommande beviljas SoL 4:1

151102

15770

BoU HVB-placering ensamkommande beviljas SoL 4:1

151109

15777

BoU HVB-placering ensamkommande beviljas SoL 4:1

151109

15775

BoU HVB-placering ensamkommande beviljas SoL 4:1

151113

15772

BoU Personligt stöd beviljas SoL 4:1

151126

15853

BoU Personligt stöd beviljas SoL 4:1

151111

15739

BoU Personligt stöd beviljas SoL 4:1

151111

15740

BoU Personligt stöd beviljas SoL 4:1

151109

15741

BoU Personligt stöd beviljas SoL 4:1

151109

15742

BoU Personligt stöd beviljas SoL 4:1

151105

15707

BoU Särskilda kostnader beviljas SoL 4:1

151113

15734

BoU Särskilda kostnader beviljas SoL 4:1

151113

15730
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BoU Särskilda kostnader beviljas SoL 4:1

151113

15732

BoU Särskilda kostnader beviljas SoL 4:1

151113

15728

BoU Utredning 0-12 år inleds

151126

15832

BoU Utredning 0-12 år inleds

151104

15706

BoU Utredning 13-20 år inleds

151117

15750

BoU Utredning 13-20 år inleds

151123

15786

BoU Utredning 13-20 år inleds

151112

15752

BoU Utredning 13-20 år inleds

151109

15717

BoU Utredning 13-20 år inleds

151109

15715

BoU Utredning 13-20 år inleds

151105

15709

BoU Utredning 13-20 år inleds

151103

15701

BoU Utredning 13-20 år inleds

151102

15700

BoU Utredning 13-20 år inleds

151102

15699

BoU Utredning 13-20 år inleds

151129

15859

BoU Utredning 13-20 år inleds

151127

15840

BoU Utredning 13-20 år inleds

151127

15838

BoU Utredning 13-20 år inleds

151127

15837

BoU Utredning 13-20 år inleds

151124

15827

BoU Utredning 13-20 år inleds

151119

15783

BoU Utredning 13-20 år inleds

151118

15782

BoU Utredning 13-20 år inleds

151116

15754

BoU Utredning 13-20 år inleds

151113

15753

151111

15774

151113

15773

151102

15771

151109

15778

151109

15776

BoU Vård med plac utom egna hemmet enligt 4 Kap 1 §
Sol, omplac t famhem
BoU Vård med placering HVB enligt 4 Kap 1 § SoL
påbörjas
BoU Vård med placering HVB enligt 4 Kap 1 § SoL
påbörjas
BoU Vård med placering HVB enligt 4 Kap 1 § SoL
påbörjas
BoU Vård med placering HVB enligt 4 Kap 1 § SoL
påbörjas
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BoU Vård med placering i familjehem enligt 4 Kap 1 § SoL
påbörjas

151102

15714

151104

15756

151106

15759

151104

15729

§ Sol, beviljas

151106

15727

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151102

15617

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151103

15647

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151104

15636

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151109

15642

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151109

15713

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151118

15766

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151104

15696

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151123

15793

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15811

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15813

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15816

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15817

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151125

15819

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151120

15769

E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151123

15785

E Beslut förskott på förmån, 9 kap 1 § SoL

151124

15809

E Beslut förskott på förmån, 9 kap 1 § SoL

151123

15788

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151102

15691

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151104

15694

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151104

15695

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151104

15698

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151105

15705

BoU Vård med placering i familjehem enligt 4 Kap 1 § SoL
påbörjas
BoU Vård med placering i familjehem enligt 4 Kap 1 § SoL
påbörjas
BoU Vård med placering utom egna hemmet enligt 4 Kap 1
§ Sol, beviljas
BoU Vård med placering utom egna hemmet enligt 4 Kap 1
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E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151109

15711

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151109

15712

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151118

15765

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151119

15767

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151130

15844

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151117

15749

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151117

15755

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151127

15836

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151123

15789

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151123

15790

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151123

15792

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151123

15795

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151123

15796

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15798

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15799

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15800

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15801

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15802

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15803

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15804

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15805

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15806

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15808

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15810

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15812

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15815

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151125

15818

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151125

15820

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151125

15821

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151125

15822

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151126

15826

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151126

15823

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-12-14

39(43)

omsorgsnämnden
E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151127

15833

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151127

15834

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151127

15835

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151130

15842

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151130

15843

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151130

15845

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151118

15763

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151118

15764

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151120

15768

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151120

15779

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151120

15780

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151120

15781

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151123

15784

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151123

15797

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151123

15791

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151127

15839

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15814

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151124

15807

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151123

15794

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151103

15693

E Bevilja bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL

151104

15697

151102

15690

151126

15825

151126

15830

förhållande

151117

15748

E Utredning ek.bistånd SoL 11:1 inleds

151102

15688

E Utredning ek.bistånd SoL 11:1 inleds

151117

15747

E Utredning ek.bistånd SoL 11:1 inleds

151126

15829

E Ekonomiskt bistånd SoL 4:1 beviljas under nuvarande
förhållande
E Ekonomiskt bistånd SoL 4:1 beviljas under nuvarande
förhållande
E Ekonomiskt bistånd SoL 4:1 beviljas under nuvarande
förhållande
E Ekonomiskt bistånd SoL 4:1 beviljas under nuvarande

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-12-14

40(43)

omsorgsnämnden
E Utredning ek.bistånd SoL 11:1 inleds

151126

15824

LVU Omedelbart omhändertagande enl 6 o 3 §§ LVU

151123

15787

LVU Omedelbart omhändertagande enl 6,2,3 §§ LVU

151117

15761

LVU Omedelbart omhändertagande enl 6,2,3 §§ LVU

151117

15751

LVU Placering institution §11 påbörjas

151117

15762

Vux Beslut om boendestöd enligt 4 kap1 § SoL

151102

15692

Vux Beslut om boendestöd enligt 4 kap1 § SoL, påbörjas

151102

15760

Vux Beslut om öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL

151106

15737

Vux Beslut om öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL

151105

15736

Vux Beslut om öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL

151110

15738

Vux Beslut om öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL, påbörjas

151105

15743

Vux Beslut om öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL, påbörjas

151106

15744

Vux Beslut om öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL, påbörjas

151110

15745

Vux HVB-placering enl 4 kap 1 § SoL bifall

151123

15841

Vux Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds

151102

15735

Vux Utredning enl 11 kap 1 § SoL inleds

151105

15704

Delegationsbeslut – Individutskottet
November
84.

§ Utredning lex Sarah, Dnr: 66733

85.

§ Medgivande av placering i familjehem med stöd av 6 kap

6 § SoL
86.

§ Medgivande av placering i familjehem med stöd av 6 kap

6 § SoL
87.

§ Utredning enligt 11 kap 1 § SoL gällande

ensamkommande barn
88.
Utdragsbestyrkande

§ Utredning enligt 11 kap 1 § SoL gällande
Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-12-14

41(43)

omsorgsnämnden
ensamkommande barn
89.

§ Ansökan enligt 4 kap 1 § SoL om psykiatriboende

korttid

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-12-14

42(43)

omsorgsnämnden

§ 131
Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden anmäls för nämnden:
Skolverket
Statsbidrag för omsorg på obekväm tid 2:a halvåret 2015
Beslut om rekvisition
Yttrande till JO
Yttrande från Individutskottet till Riksdagens ombudsmän- JO 2015-11-30
Individutskottet 2015-11-23 § 92

FSG
Bildnings- och omsorgsförvaltningens samverkansgrupp, 2015-12-09

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildnings- och

Datum

Sida

2015-12-14

43(43)

omsorgsnämnden

Pågående utredningar i ärenden gällande diskriminering/kränkande behandling
Rektor Örelundskolan F-6
2015-11-02

Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden lägger inkomna skrivelser, protokoll etc. till
handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

