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Finansiering och avtal gällande Utväg Södra Älvsborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att från 2017 höja Bollebygds kommuns andel av finansiering av Utväg
Södra Älvsborg till 50 %.
Kommunstyrelsen godkänner en utökning av Utvägs personal med en årsarbetare från 2017.
Ärendet
Utväg Södra Älvsborg startade 2001 och arbetar med våld i nära relation. Inom Utväg bedrivs vård
och stöd genom enskilda samtal och gruppverksamhet till våldsutsatta och deras barn samt
påverkansinsatser för våldsutövare. Det är en öppen verksamhet, dvs. allmänheten kan utan bistånd
eller remiss söka till Utväg. Verksamheten har vidare i uppdrag att vara ett metod- och
kompetensstöd till de samverkande myndigheternas personal samt sprida kunskap om våld i nära
relation mer generellt.
Utväg finansieras med 1/3 av kommunerna i Boråsregionen samt Lerum och Alingsås. Södra och
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar tillsammans med 2/3 av kostnaden.
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har skickat en rekommendation till medverkande
kommuner, bland andra Bollebygds kommun, att från 2017 höja kommunernas andel av
finansieringen av Utväg Södra Älvsborg till 50 % och att från 2017 godkänna en utökning av Utvägs
personal med en årsarbetare. Kommunalförbundet vill ha kommunernas beslut senast den
16 december 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-20
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund protokollsutdrag 2016-09-29 § 54
Rekommendation angående Utväg Södra Älvsborg – finansiering och avtal 2016-10-18
Utväg statistik och kostnadsberäkning, 2016-09-29
Ekonomiska förutsättningar
För Bollebygds kommun innebär en höjning av finansieringen till 50 % en kostnadsökning på
29 632 kronor per år.
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