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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

2009-01-21

Plats och tid

Stadshuset kl 13.30-16.40, ajournering kl 15.05-15.20

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Gert Franzen (c), ordförande
Jaan Kello (m)
Rune Larsson (m)
Benkt-Eric Lindh (fp)
Ida Hägne (s) (§§1-9)
Roger Krona (s)

Övriga deltagande

Alf-Göran Waldenvik, barn- och utbildningschef
Jonas Engelbrektsson, individ- och familjeomsorgschef (§§ 1-10)
Viktoria Ström, socialsekreterare (§ 3)
Annika Bodin, barnomsorgshandläggare (§ 5)
Stina Lennartson, ekonom (§§5-7)
Anna Larnefeldt, utredningssekreterare

Utses alt justera

Roger Krona (s)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsens kansli 2009-01-23

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

1-15
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Ann;Laff;efeldt
Ordförande
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Justerande

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

Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
2009-01-21
Datum för
2009-01-26
anslags nedtagande
Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Anna Larnefeldt

2009-02-17
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2009-01-21

Bu § l

Dagordning
Utsänd dagordning godkännes med tilläggen Sekretessärende, Information: Verksamhetstillsyn av kommunens missbruks- och beroendevård, Införande av servicetjänsten yttre skötsel, Samråd: ändring av detaljplan för kv Anden samt Samråd:
ändring av detaljplan del av Hjo-Bengtstorp.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2009-01-21

Bu § 2

2009-59

Sekretessärende
Arendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bu § 3

Sekretessärende
Arendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §

2008-521
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2009-01-21

Bu § 4

2008-.574

Remissvar: Ett samordningsförbund i Östra Skara borg
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förvaltningens förslag till remissvar och därmed ej tillstyrka förslaget om ett samgående av befintliga samordningsförbund i Östra Skaraborg till ett gemensamt
Föredragande: fFG Chef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Den 1 januari 2004 infördes en lagstiftning om Finansiell samordning (Lag
2003:1210, ändrad lydelse 2004:793). Lagstiftningen innebär en möjlighet till
permanent samverkan mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och
landsting. Samordningsförbundet HjoTiBorg har funnits sedan 2007-04-01.
Samordningsförbunden i Skövde och HjoTiBorg har nu tagit initiativ till ett förslag om ett samgående mellan de fyra förbunden i Östra Skaraborg. Förslaget är
ute på remiss och ett inriktningsbeslut önskas från kommunen.
Individ- och familjeomsorgschefen har inkommit med förslag till remissvar där
Hjo kommun uttrycker att man finner det önskvärt att genom sammanslagning av
samordningsförbund skapa stordriftsfördelar och reducera administrativa kostnader är önskvärt, men att detta bör utredas mer utförligt Någon omfattande utvärdering av samordningsförbundet HjoTiBorg har ännu inte gjorts. Dessutom riskerar det lokala perspektivet att förloras och de enskilda kommunernas inflytande
reduceras. Osäkerhetsfaktorer såsom förbundens finansiering i framtiden samt de
statliga myndigheternas omorganisering och representation i förbunden bör också
vara utredda innan definitivt ställningstagande kan göras.
Handlingar
Remissförslag: Ett samordningsförbund i Östra Skaraborg
Förslag till remissvar "Ett samordningsförbund i Östra Skaraborg"

).~sterandes
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Utdragsbestyrkande
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2009-27

Information: Läget inom barnomsorgen
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Bam- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.

Föredragande,' Barnomsorgshandläggare Annika Bodin
Bakgrund
89 barn föddes i Hjo kommun 2008. Fyra nya barn har börjat inskolas på Villa
Villekulla. Ytterligare fyra kommer att börja i februari. De nya barnen samsas
med barnen på avdelningarna som renoveras på Hammarns förskola. Åtta familjer
har sökt vårdnadsbidrag. Sex i januari, en i februari och en i mars. Fem familjer
har fått beviljat bidrag i januari och en i februari. Ytterligare någon familj kommer
att söka enligt telefonsamtal.
Gert Franzen informerar om träff med personal och rektor angående skrivelse om
brukarperspektiv och mål.

Handling
Barnomsorgsläget 2009-01-14
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2009-28

Information: Bokslut 2008
Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredragande : Ekonom Stina Lennartson
Bakgrund

Ett preliminärt bokslutsresultat kommer att presenteras i mars. Det slutliga resultatet fastställs sedan i april. Prognosen för barn och utbildning har försämrats för
barn och utbildning, och resultatet ser ut att bli sämre än väntat.

Utdragsbestyrkande
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Ramjusteringar inom 2009 års budgetram
Barn- och ungdoms utskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera tilldelade budgetramar inom Barn och utbildning enligt
nedan:
Område

Beslutad budgetram Förslag till ny budget2009 (t kr)
ram 2009 (t kr)

Barn och utbildning gemensamt

5352

6092

Barnomsorg

37829

38249

Grundskola inklusive förskoleklass och särskola

82 139

80976

Gymnasie, gymnasiesärskola
och vuxenutbildning

47355

47355

Individ och familjeomsorg

12767

12767

2216

2216

187658

187658

Arbete och försörjning
Totalt

Föredragande: Ekonom Stina Lennartson
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november om ramar till respektive verksamhetsområde. Ramen för barn och utbildning är 187 658 tkr där verksamheterna
kompenserats för löne- prisökningar, strukturförändringar samt politiska prioriteringar.
Den tilldelade ramen räcker för att balansera detalj budgeten utan att allt för stora
avsteg från befintlig kvalitet och/eller verksamhet. Det finns dock inte några marginaler för efterfrågeökningar eller oförutsedda kostnader.

~;:sterandes
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Den totala ramen är uppdelad på 6 områden. På grund av vissa personal- och organisatoriska förändringar behöver ramarna som tilldelats respektive verksamhetsområde dock justeras för att svara mot aktuella behov.
Ekonomienheten har inkommit med förslag till ramjusteringar inom barn och utbildning.

Handling
Ekonomienhetens skrivelse 2009-01-14
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Information: Barn i riskzon
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredragande: fFG chef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Barn och utbildning har bevilj ats 150 tkr i utvecklingsmedel för tidiga insatser till
barn i riskzon 2008-2009. Projektet är ett samarbete mellan skola och socialtjänst.
I projektet arbetar man bl a med att skapa en gemensam värdegrund, utforma en
Hjomodell för nätverksmöten, och stödprogrammen Komet och Skolkomet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2008-736

Information: Verksamhetstillsyn av kommunens missbruks- och
beroendevård
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.

Föredragande: fFG Chef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Länsstyrelserna genomför under 2009 och 2010 en verksamhetstillsyn av
missbruks- och beroendevården i länets samtliga kommuner. Under våren
2009 planerar de att genomföra tillsyn i 15 kommuner och stadsdelsnämnder,
däribland Hjo kommun.
Handling
Information från Länsstyrelsen VG 2009-01-14
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Införande av servicetjänsten yttre skötsel
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
i projektform införa yttre skötsel som en servicetjänst enligt lag (2006:492)
om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre,
ta ut en avgift för tjänsten på 240 kr/tim inkl moms, dock lägst 120 kr,
uppdra åt arbetsmarknadsenheten att administrera tjänsten, samt
efter ett år utvärdera efterfrågan, arbetsutbud, innehåll i tjänsten, kostnader
och intäkter.
Föredragande: fFG chef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Sedan 2006 får kommunen tillhandahålla servicetjänster utan föregående individuell behovsprövning åt personer som fyllt 67 år med stöd av lagen om kommunal
befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. I Hjo kommun har FixarMalte tjänsten introducerats som ett resultat av denna lagändring. Nu vill Vård
och omsorg tillsammans med Arbetsmarknadsenheten erbjuda servicetjänsten Yttre skötsel till kommunens invånare över 80 år. Tjänster som kan ingå är gräsklippning, snöskottning och trädgårdsarbete. Kostnaden för brukaren förslås bli
240 kr/tim, men minst 120 kr. För att skapa underlag för ett permanentat utbud
kommer projektet att pågå under l år.
Förhoppningen är att tjänsten ska underlätta kvarboende i det egna hemmet och
förhindra olyckor. Erbjudandet kommer ej att vara biståndsbedömt. Arbetsmarknadsenheten svarar för utförandet av Yttre skötsel.

Handlingar
Vård- och omsorgschefens och IFO-chefens skrivelse "Införande av servicetjänsten Yttre skötsel" 2008-12-17
Förvaltningens förslag till beslut 2008-12-17
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2008-569

Remiss: Internationell strategi för Hjo kommun
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att överlämna följande remissvar till allmänna utskottet:
Barn- och ungdomsutskottet är positiva till att ett förslag till ny internationell strategi för Hjo kommun upprättats, och ställer sig bakom förslaget men önskar ett
förtydligande och en ytterligare betoning av föreningars roll och möjligheter i det
internationella arbetet. Föreningarna representerar medborgare på ett direkt sätt,
och många mellankulturella kontakter sker och kan ske på föreningsnivå, och det
är viktigt att detta tas tillvara. Förslaget betonar att "alla medborgare, företag, föreningar och kommunala verksamheter ska få möjlighet att delta i internationellt
samarbete", men det finns risk för att föreningar glöms bort och ett tydliggörande
av deras roll och samarbetet med dem och stöd de kan få vore därför önskvärt.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i november 2007 en vision för det internationella arbetet i Hjo kommun. För att på ett konkret och bra sätt kunna jobba mot denna vision har en arbetsgrupp ledd av EV-samordnaren Sabina Hualpa Blomgren utarbetat ett förslag till internationell strategi. Tanken bakom den internationella strategin är att den ska vara ett verktyg i arbetet mot att uppnå visionen. Kommunstyrelsens allmänna utskott har tagit del av förslaget och beslutat att skicka förslaget
på remiss till samtliga politiska utskott, miljö- och bygglovnämnden, förskolor
och skolor, samt företag och föreningar i Hjo.
Handlingar
Förslag till internationell strategi
Vik. EV-samordnarens skrivelse 2008-12-22
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Samråd: ändring av detaljplan för kv Anden
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Bam- och ungdomsutskottet beslutar meddela att man ej har något att erinra mot föreliggande förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Anden 5 m.m.

Föredragande: Barn- och utbildningschejAlf-Göran Waldenvik

Bakgrund
Hjo kommun avser att ändra detaljplan för kvarteret Anden 5 m.m. Samrådstiden
är 2009-01-19 - 2009-02-09.
Området ligger centralt i Hjo mellan Regeringsgatan och Hjoån. Detaljplanens
huvudsakliga syfte är att befästa befintliga förhållanden. Några yttre åtgärder
kommer inte att utföras. Fastigheten som idag ägs av Hjo kommun kommer att
försäljas när den nya detaljplanen vunnit laga kraft.
Ändringen av detaljplanen bedöms ej påverka genomförandet eller planeringen av
barn och utbildnings verksamhet.

Handling
Samrådshandling ändring av detaljplan för kv Anden 5 m.m. i Hjo kommun

Delges
Samhällsutvecklingsenheten

Justerandes signatur

Uldragsbestyrkande
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Samråd: ändring av detaljplan del av Hjo-Bengtstorp
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar meddela att man ej har något att erinra mot
föreliggande förslag till ändring av detaljplan för del av Hjo-Bengtstorp 1: 19 m.fl.

Bakgrund
Hjo kommun avser att ändra detaljplan för del av fastigheten Hjo-Bengtstorp 1: 19
m.fl.
Området är beläget vid Mullsjöns sydvästra strand, norr respektive öster om länsvägarna 879 Hjo-Korsberga och väg 2900 till Mofalla. Detaljplanens syfte är att
reglera befintlig bebyggelse samt möjliggöra viss utveckling. Exploateringen omfattar mark-, gatu- och ledningsarbeten samt uppförande av byggnader.
Ändringen av detaljplanen och utvecklingen av området bedöms ej påverka genomförandet eller planeringen av barn och utbildnings verksamhet.

Handling
Samrådshandling ändring av detaljplan för del av Hjo-Bengtstorp 1: 19 m.fl. i Hjo
kommun

Delges
Samhällsutvecklingsenheten

Justerandes signatur
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Information och diskussion: PFÖ 2010
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Bakgrund
Planeringsförutsättningarna (PFÖ) är en del i den systematiska årsplaneringen för
hur verksamheterna planeras och följs upp. Arbetet med planeringsförutsättningar
för 2010 är i startgroparna och utskottet bör diskutera och identifiera viktiga områden.
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Bu § 15

Anmälningsärenden
Protokoll VSG barn och utbildning 2009-01-14
Skolinspektionens beslut 2008-12-05 ang ansökan från YrkesAkademin AB om
rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Y A Frigymnasium i Skövde kommun
Skolinspektionens omprövningsbeslut 2009-01-16 ang ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den
fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan Skövde
Skolinspektionens beslut 2008-12-04 ang ansökan från Ljud & Bildskolan LBS
AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Ljud &
Bildskolan Skövde

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

