SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammantrilidesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

2009-02-23

Plats och tid

Stadshuset kl 13 .30-17.10, ajournering kl 15.20- 15 .30

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Gert Franzen (c), ordförande
Jaan Kello (m)
Rune Larsson (m)
Benkt-Eric Lindh (fp)
Anna Johansson (m)
Antecknas till protokollet all ingen ledamot
från (s) har möjlighet all delta på sammanträdet p g a sjukdom.

Övriga deltagande

Alf-Göran Waldenvik, barn- och utbildningschef
Jonas Engelbrektsson, individ- och familjeomsorgschef(§§ 16-24)
Bo Carlsson, alkoholhandläggare (§§ 16- 18)
Gith Sjölander, socialsekreterare (§ 19-20)
Stina Lennartson, ekonom (§§ 21 -22)
Åke Malmeling, utvecklingsledare (§ 25)
Anna Larnefeldt, utredningssekreterare

Utses att justera

Jaan Kello (m)
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2009-02-23
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Dagordning
Utsänd dagordning godkännes.
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Bu § 17

2008-630

Ansökan om permanent serveringstillstånd
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att bevilja BMG Restauranggruppen AB,
organisationsnummer 556723-4033, Box 145, 56122 Huskvarna, serveringstillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen att servera starköl, vin och starkspritdrycker
vid Hjo bowlinghall, Falköpingsvägen 41,54431 Hjo, samt vid serveringslokalen
med uteservering på baksidan av bowlinghallen (enligt ritningar).
Ovanstående beslut gäller under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls:
Kvitto ska uppvisas senast 2009-03 -10 att skatteskulden per den 2008-1118 är inbetald.
Livsmedelsgodkännande för lokalen från miljökontoret ska vara godkänd
senast 2009-03-10 .
Bevis på att sökanden inte längre finns med i bolaget Cafegruppen AB, ska
vara inkommen till Hjo Kommun senast 2009-03-10.
Tillståndet avser servering av ovan nämnda drycker till allmänheten klockan
11:00 - 01:00. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt.

Föredragande: Alkoholhandläggare Bo Carlsson

Bakgrund
BMG Restauranggruppen AB, med serveringsställe Hjo bowlinghall, Falköpingsvägen 41 544 31 Hjo, har hos Kommunstyrelsens Bam- och ungdomsutskott ansökt om
tillstånd enligt 7 kap 5 § andra stycket alkohollagen (1994: 1738) att servera starköl,
vin och spritdrycker i bowlinghallen, serveringslokal i anslutning till bowlinghallen
samt serveringslokal och uteservering sydöstra sidan enligt instämplad ritning. Förvaltningen har inkommit med förslag till beslut i ärendet.

Handlingar
Ansökan om alkoholtillstånd BMG Restauranggruppen AB 2008-10-31
Alkoholhandläggarens skrivelse 2009-02-12

Delges
BMG Restauranggruppen AB
Länsstyrelsen Västra Götaland
Polismyndigheten
Statens Folkhälsoinstitut
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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2009-137
2008-677

Alkoholtillsyn Frestelsen
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen
samt begära att ny tillsyn ska göras snarast möjligt.
Föredragande: Alkoholhandläggare Bo Carlsson och fFG-chef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Restaurang Frestelsen i Hjo stadspark har tillstånd att servera alkoholdrycker till
allmänheten. Efter att tagit del av resultatet aven inspektion genomförd i juni månad 2008 där inspektörer konstaterar att restaurang Frestelsen inte sköter serveringen av alkohol på ett sätt som krävs beslutade barn- och ungdomsutskottet i
§ 171 2008-12-03 att med stöd av 7 kap 20 § Alkohollagen (1994: 1738) meddela
Restaurang Frestelsen i Hjo, varning.
Resultatet aven annan inspektion, genomförd den 27 september 2008, har nu inkommit. Även i denna rapport konstateras att Restaurang Frestelsen inte sköter
serveringen av alkohol på ett sätt som krävs. Restaurangens kassaregister uppfyller inte de krav som ställs i alkohollagen - och bokföringslagen. Restaurangen
uppfyller inte heller bokföringslagens och alkohollagens krav när det gäller bevarande av räkenskapsmaterial i form av systemdokumentation och behandlingshistorik. Dessa brister är identiska med de brister som konstaterades vid tillsynsbesöket i juni månad.
Enligt 7 kap 19 § alkohollagen skall kommunen återkalla serveringstillstånd bland
annat om tillståndshavaren inte följer de bestämmelser som reglerar hur serveringen skall gå till. Istället för att återkalla ett tillstånd kan kommunen varna
den som har tillståndet om det av särskilda skäl är en tillräcklig åtgärd. Underrättelse har skickats till tillståndsinnehavaren. Tillståndsinnehavaren anger i sitt svar

Justerandes signatur
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att samtliga brister är åtgärdade. Förvaltningen har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Beslutsunderlaget behöver kompletteras med uppgifter om tillståndshavarens efterföljelse av bestämmelser efter det att tillståndsinnehavaren tilldelats varning.
Handlingar

Skatteverkets yttrande 2008-12-30 med anledning av tillsynsbesök hos Restaurang
Frestelsen den 27 september 2008
Alkoholhandläggarens underrättelse 2009-01-30 till tillståndsinnehavaren angående
brister i samband med servering enligt alkohollagen
Tillståndsinnehavarens svar på underrättelse 2009-02-02
Alkoholhandläggarens skrivelse 2009-02-16
Delges

Restaurang Frestelsen
Skatteverket
Alkoholhandläggaren

Utdragsbestyrkande
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2009-51

Sekretessärende
Ärendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 4 kap
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2009-51

Sekretessärende
Arendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §
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2009-27

Läget inom barnomsorgen
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredragande: Ekonom Stina Lennartson
Bakgrund
16 ansökningar om vårdnadsbidrag har nu inkommit. Renoveringen av Hammarns
förskola beräknas nu vara klar i påsk.
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2009-130

Verksamhetsberättelser 2008
Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet beslutar att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för barn och utbildning 2008 samt överlämna förslaget till bokslutsberedningen.
Föredragande: Ekonom Stina Lennartson, Barn- och utbildningschef Alf-Göran
Waldenvik och fFG Chef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund

Inför årsredovisningen har förvaltningen upprättat förslag till verksamhetsberättelser för barn och utbildnings områden 2008. Årsredovisningen och samtliga
verksamhetsberättelser kommer att behandlas av bokslutsberedningen i april. Individ-och familjeomsorgsavdelningen med arbetsmarknadsenhet har genom
verksamhetsredovisning 2008 i mer detalj beskrivit avdelningens arbete och resultat under året.
Handlingar

Kansliets skrivelse 2009-02-13
Arbetsmaterial: förslag till verksamhetsberättelse 2008 för barn och utbildning
Verksamhetsredovisning Individ- och familjeomsorg 2008
Delges
Bokslutsberedningen
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2008-349

Motionssvar: ändring av socialbidragsnormen
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Föredragande: fFG chef Jonas Engelbrektsson
Bakgmud
Fredrik Bellino (v) har i motion till fullmäktige begärt att kommunens riktlinjer
för socialbidrag ändras i den del som avser i vilken utsträckning hemmavarande
barns inkomster skall beaktas vid beräkning av rätten till bistånd (försörjningsstöd).
Hjo kommun tillämpar redan principen enligt SoL 4 kap 1 a § att hemmavarande
barn eller skolungdoms inkomster av eget arbete ej räknas med i underlaget om
inte inkomsterna överstiger ett halvt basbelopp vilket innebär att den del som
överstiger ett halvt basbelopp skall beaktas som hushållets inkomst.
Kommunen har inte rätt att utforma egna riktlinjer som är att betrakta som
begränsande för den enskildes rätt till bistånd. Däremot står det kommunen fritt
att tillämpa en mer generös hållning där inget inkomsttak anges, vilket kan leda
till ökade kostnader för försörjningsstöd som inte kommunen kompenserats för
eller finansierat särskilt. Nuvarande regel innebär dock att ungdomars inkomster i
de flesta fall i sin helhet undantas vid beräkning aven familjs ekonomiska bistånd.
Förvaltningen har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Handlingar
Fredrik Bellinos (v) motion 2008-05-21 angående ändring av socialbidragsnormen
med bilaga
IFO-chefens skrivelse 2009-01-08
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2008-476

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag
till revideringar av kommunstyrelsens delegeringsordning för områdena socialtjänst och barnomsorg och skola samt överlämna förslaget till allmänna utskottet.
Föredragande: fFG Chef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund

Förvaltningen har genomfört en översyn av kommunstyrelsens delegeringsordning. Gällande delegeringsordning fastställdes av kommunstyrelsen i samband
med övergången till ny politisk organisation och bestod av de tidigare nämndernas
delegeringsordningar med smärre förändringar. I och med den nu genomförda
översynen har delegeringsordningen genomlysts i grunden och det utarbetade
förslaget är bättre anpassat till den nya samlade organisationens förutsättningar.
I barn och utbildnings områden har delegeringarna setts över och anpassats bl a
utifrån de erfarenheter som dragits utifrån arbetet i den nya organisationen. I de
fall det funnits lämpligt har verksamhetsdelegationer övergått till allmän delegerIng.
Handlingar

Kanslichefens skrivelse 2009-02-18
Arbetsmaterial: förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen - barn
och utbildnings områden
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2009-116

Information: jämförelseprojektet
Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredragande: Ekonom Lena Persson och utvecklingsledare Ake Malmeling
Bakgrund

Nätverket Måttligan har inom ramen för jämförelseprojektet i sin tredje rapport
haft uppdraget att jämföra grundskolan mellan kommunerna ur ett medborgarperspektiv.
Rapporten presenterar jämförande resultat inom nio områden: grundskolans resultat och effektivitet, resultat nationella prov åk 5, elevernas nöjdhet, informationsgranskning, brukartid, mobbning, åtgärdsprogram och ogiltig frånvaro.
När det gäller resultaten i grundskolan har Hjo och Askersund de bästa resultaten.
Kostnaden per elev varierar och fem av kommunerna har högre kostnad än rikssnittet. Ställs kommunernas kostnad i förhållande till resultat får Töreboda och
Hjo högst värde. Inget samband har hittats mellan högre kostnader och bättre resultat. När det gäller nöjdheten hos eleverna i åk 9 är resultaten överlag låga. Hjo
har nöjdare elever än övriga kommuner.
Ett förbättringsområde för samtliga kommuner är informationen på kommunens
webbsida. Ett annat förbättringsområde för Hjo är åtgärdsprogram.
Handlingar

Rapport från Nätverket Måttligan: Grundskolan - En jämförelse av kommunens
grundskola ur ett medborgarperspektiv
PM från SKL: Rapport från Nätverket Måttligan
Pressrelease 2009-02-09
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2009-138

Information och diskussion: PFÖ 2010
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att fortsätta diskussionen vid nästa sammanträde.
Bakgrund
Planeringsförutsättningarna (PFÖ) är en del i den systematiska årsplaneringen för
hur verksamheterna planeras och följs upp. PFÖ 2010 fastställs av kommunfullmäktige i juni. Inför arbetet med PFÖ 20 l Obör utskottet ta ställning till de delar
som ankommer på utskottets verksamhet.
Handling
Ordförandens skrivelse 2009-02-18

Utdragsbestyrkande

HJO KOMMUN

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2009-02-23

Bu § 27

Anmälningsärenden
VSG protokoll 2009-02-18
Dom från Länsrätten 2009-02-09: Bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom från Länsrätten 2009-02-09: Bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom från Länsrätten 2009-02-06: Bistånd enligt socialtjänstlagen
Dom från Länsrätten 2009-02-16: Bistånd enligt socialtjänstlagen
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