HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott

2008-09-24

Plats och tid

Deltagande

Sammanträdesdatum

Hjo Folkhögskola, 16.30-18.40
Beslutande

Ersättare

Gert Franzen (c), ordförande
Anna Johansson (m)
Rune Larsson (m)
Benkt-Eric Lind (fp)
Roger Krona (s)
Charlotte Karlsson (s)

Insynsplatser
Fredrik Bellino (v)

Övriga deltagande

Alf-Göran Waldenvik, barn- och utbildningschef
Annika Bodin, barnomsorgshandläggare (§ 124)
Stina Lennartson, ekonom (§§ 124-125)
Sabina Cederkvarn, ekonom (§§ 124-125)
Jonas Engelbrektsson, IFO chef(§§ 124-129)
Anna Larnefeldt, sekreterare

Utses att justera

Anna Johansson (m)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsens kansli 2008-09-29

Underskrifter
Paragrafer

122-135

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Sammanträdesdatum

2008-09-24

Datum för
anslags uppsättande

2008-~

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Anna Larnefeldt

Datum för
anslags nedtagande

2008-10-2"
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HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdalum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-09-24

Bu § 122

Val av protokolljusterare
Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet beslutar utse Anna Johansson (m) att tillsammans
med ordföranden justera dagens protokoll.
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HJO KOMMUN

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-09-24

Bu § 123

Dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkännes.
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SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-09-24

Bu § 124

2008-551

Läget i Barnomsorgen: behov av extra förskoleplatser
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår budgetberedningen att avsätta resurser (motsvarande en avdelning) för en tillfällig (våren 2009) utökning av antalet platser i
förskolan.

Föredragande: Barnomsorgshandläggare Annika Bodin
Bakgrund
Efterfrågan på plats inom förskoleverksamheten har ökat under senare år. Under
våren 2008 utökades antalet platser tillfälligt med en avdelning (20 platser). Under
hösten 2008 har nuvarande kapacitet tagits i anspråk varför ytterligare platser
krävs under våren 2009. Barn- och utbildning har inkommit med utredning och
förslag till beslut i ärendet.

Handling
Barn och utbildnings skrivelse BU 2008:33 2008-09-17

-
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SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-09-24

Bu § 125

2008-573

Information: Delårsbokslut
Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
Föredragande: Ekonom Sabina Cederkvarn, Ekonom Stina Lennartson och Barnoch utbildningschefAlf-Göran Waldenvik
Bakgrund

Helårsprognoserna är för Gemensamt Barn och utbildning ett nollresultat, för
barnomsorg - 320 tkr, för Grundskola, förskoleklass och särskola - 400 tkr, för
Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning + 750 tkr, för Individ och
familjeomsorg -2600 tkr, och för Arbete och försöljning ett nollresultat. Då kommunstyrelsen beslutat att beräknat underskott för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen finansieras med 2 400 tkr från Ks utvecklingsanslag
innebär detta att Barn och utbildnings prognostiserade underskott för 2008 är 170
tkr.
Handling

Delårsbokslut Hjo kommun

Justerandes signatur

f'"

Barn och utbildning

Utdragsbestyrkande

HJO KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samman!rädesda!um

Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-09-24

Bu § 126

2008-519

Förslag till riktlinjer för förenings bidrag socialtjänst och vård och
omsorg
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för ekonomiskt bidrag
till föreningar med anknytning till Individ- och Familjeomsorgen och Vård och
omsorg.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden och Omvårdnadsnämnden i Hjo kommun har tidigare beslutat om ekonomiskt bidrag till sökande föreningar och organisationer som
haft anknytning till IFO' s respektive Omvårdnadsförvaltningens verksamhetsområden.
Kommunfullmäktige har i § 13/08 beslutat om nya riktlinjer för föreningsbidrag.
Föreningsbidrag inom IFO's och Vård och omsorgs verksamhetsområden skiljer
sig från sedvanliga föreningsbidrag och kommunstyrelsens förvaltning har inkommit med förslag till riktlinjer för ekonomiskt bidrag till föreningar med anknytning till Individ- och Familjeomsorgen och Vård och omsorg som specificerar
villkor, prioriterade områden och ansökningsrutiner.
Handlingar
Utredningssekreterarens skrivelse 2008-09-15
Förslag till riktlinjer för ekomomiskt bidrag för föreningar och organisationer med
anknytning till Individ- och familjeomsorgen och Vård och omsorg

7 Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-09-24

Bu § 127

2008-541

Ändring av och tillägg till Ks delegationsordning: föreningsbidrag
inom IFO och Vård och omsorg
Barn- och ungdomsutskottets beslut
OmvårdnadsutskottetlBarn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa följande ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning
(tillägg i kursiv stil, strykningar i genomstruken stil)
Nr

6.133.

Område

Lagrum

Ör'rIga
. aren den
Fördelning av föreningsbidrag inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Bam- och utbildningschef

Övnga aren den
12.43

Fördelning av föreningsbidrag inom vård och omsorgs
verksamhetsområde

Avgfjtshemi
läggere Vårdoch omsorgschef

Föredragande: Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Riktlinjer har utarbetats för föreningsbidrag inom vård och omsorgs- och individoch familjeomsorgens verksamhetsområden. Riktlinjerna bör åtföljas aven revidering av delegationen.

Handlingar
Kanslichefens skrivelse 2008-09-15

HJO KOMMUN
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SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-09-24

Bu § 128

2008-456

Remissvar gemensam ingång för arbetssökande till myndigheter
på lokal nivå
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna remissvar till Sveriges Kommuner och Landsting angående förslaget "En gemensam
ingång för arbetsökande" .
Föredragande: Chef Socialtjänsten Jonas Engelbrektsson
Bakgrund

,

.

Sveriges kommuner och landsting har tidigare ställt sig bakom tankarna om en
gemensam ingång för enskilda till myndigheter på lokal nivå. Förbundsstyrelsen
för Sveriges Kommuner och Landsting uppdrog 2007 till dess kansli att redovisa
en analys över vad som bör ingå i en gemensam ingång för arbetssökande samt de
kommunalaIlandstingskommunala följderna aven sådan organisation. Analysen är
genomförd och SKL's förbundsstyrelse beslutade den 13 juni 2008 att ställa sig
bakom principen om En-dörr-in samt att genomföra en remissomgång bland förbundets medlemmar för att få in synpunkter på förslaget. Remissen berör den
principiella inställningen till förslaget och remissvar ges i form av svar på en enkät. Efter genomförd remissomgång kommer SKL's förbundsstyrelse att ta ställning till ett slutförslag. Barn och utbildning har inkommit med förslag till remisssvar.
Handlingar
Barn och utbildnings skrivelse 2008-09-15
Förslag till remissvar
Sveriges kommuners och landstings remiss "En gemensam ingång för arbetssökande"

HJO KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-09-24

Bu § 129

2008-382

Avgörande inriktningar och mål 2009
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att överlämna avgörande inriktningar och
mål för barnomsorg, skola, gymnasieskola och vuxenskola, individ- och familjeomsorgen och arbete och försörjning 2009 till budgetberedningen.
Föredragande: Barn- och utbildningschefAlf-Göran Waldenvik
Bakgrund
Utskottet har tillsammans med barn- och utbildningschefen utarbetat avgörande
inriktningar och mål för verksamheten för 2009.
Handlingar
Mål och avgörande inriktningar för barnomsorg 2009
Mål och avgörande inriktningar för skola 2009
Mål och avgörande inriktningar för gymnasieskola och vuxenskola 2009
Mål och avgörande inriktningar för individ- och familjeomsorgen 2009
Mål och avgörande inriktningar för arbete och försörjning 2009

HJO KOMMUN
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SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-09-24

Bu § 130

2008-377
2008-422
2008-554
2008-430

Arbetsmiljöverkets inspektion av förskolor
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår allmänna utskottet besluta att godkänna redovisning som svar till Arbetsmiljöverket angående resultat av inspektion på
förskolan Orrelyckan,
förskolan Hammarn, samt
Björkdungens förskola.
Föredragande: Bam- och utbildningschejAlf-Göran Waldenvik
Bakgrund
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner på 4 förskolor i Hjo: Orrelyckan,
Hammarn, Björkdungen och Skogshyddan. Respektive rektor och skyddsombud
har tillsammans utarbetat förslag på redovisning av åtgärder som svar till Arbetsmiljöverket. Redovisningarna ska behandlas av Central samverkansgrupp och av
allmänna utskottet som har personalansvar.
Handlingar
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande AIGÖ 2008122548
Förskolan Orrelyckans förslag på redovisning 2008-09-16
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande AIGÖ 2008122542
Förskolan Hammarens förslag på redovisning 2008-09-11
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande AIGÖ 2008122551
Björkdungens förskolas förslag på redovisning 2008-09-02
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande AIGÖ 2008122549

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

2008-09-24

Bu § 131

Rapporter
Alf-Göran Waldenvik rapporterar från träff med förvaltningschefer i Skaraborg.
Gert Franzen informerar om träff för socialnämndsordföranden i Skaraborg.

--
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-09-24

Bu § 132

Anmälningsärenden
Protokoll från VerksamhetsSamverkansGrupp Barn och utbildning 080917
Ordförandebeslut 2008-09-16, dnr 2008-482: tillfälligt tillstånd till alkoholservering Restaurang Frestelsen 080927-080927.

12 Sida

