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Sammanträdesdatum

2009-03-23
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.30-16.40

Besllutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Gert Franzen (C), ordförande
Anna Johansson (M), §§ 35-39
Rune Larsson (M)
Benkt-Eric Lindh (FP)
Ida Hägne (S)

Övriga deltagande

Fredrik Bellino (V) insynsplats
Jonas Engelbrektsson, tfbarn- och utbildningschef
Annika Bodin, barnomsorgshandläggare § 29
Stina Lennartson, ekonom §§ 30-31
Anna Marklund, rektor §§30-31

Utses att justera

Rune Larsson (M)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2009-03-30

Claes Rygert, rektor, §§ 30-31
Ingvor Forsanker, rektor §§ 30-31
Caroline Häggiund, rektor §§ 30-31
Åke Josefsson, specialpedagog § 36
Ulla Allhed, förskollärare§ 36
Anna Larnefeldt, utredningssekreterare

Underskrifter
Paragrafer

28-39

Sekreterare

Ordförande

/r7-~_

Justerare

R{;~e L·~~s~~rr·)'~·······

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

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Sammanträdesdatum

2009-03-23

Datum för
anslags uppsättande

2009-03-31
Kommunstyrelsens kansli

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Anna Larnefeldt

Datum för
anslags nedtagande

2009-04-22
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Sammanlrädesdalum

2009-03-23

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Bu § 28
Introduktion av tf barn- och utbildningschef

Barn- och ungdomsutskottet välkomnar tillförordnade barn- och utbildningschefen Jonas Engelbrektsson.

2

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

3

Sammanlrädesdalum

2009-03-23
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 29

2009-27

Läget i barnomsorgen
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.

Föredragande: Barnomsorgshandläggare Annika Bodin
Bakgrund
81 barn kommer att lämna barnomsorgen och gå till skolbarnsomsorg augusti
2009.
I mars står 58 barn i kö till barnomsorgsplats inför hösten 2009. Detta behov bedöms kunna tillgodoses med befintliga platser. Däremot finns en risk för att en
brist på platser uppstår våren 2010 då det finns 54 barn födda mellan 2006-2008
för vilka ännu inte ansökts om barnomsorg, och 4 barn med vårdnadsbidrag
kommer att fylla 3 år innan dess.
Handling
Barnomsorgsläget mars 2009
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Sammanträdesdatum

2009-03-23
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 30

2009-28

Ekonomisk uppföljning
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredragande: Ekonom Stina Lennartson
Bakgrund
Första årsprognosen för 2009 kommer att presenteras i april. Antalet som har sökt
och beviljats försörjningsstöd har ökat kraftigt under de senaste månaderna, varpå
en helårsprognos i dagsläget ser ut att hamna på ett underskott om ca 2 mkr. Utöver detta prognostiseras även ett underskott inom placeringar barn om 0,5 mkr.
Det kan också konstateras att en noggrannare analys av personalkostnadernas avvikelse om 450 tkr är nödvändig.
Utfallet för barn och utbildning per februari 2009 är ett positivt resultat om 6,2
mkr. Det positiva utfallet beror på försenade kostnader för gymnasieelever samt
att medel avseende flyktingverksamhet är överflyttat från 2008. Detta kommer
inte att påverka det förväntade årsresultatet.
Handlingar
Månadsuppföljning jan - feb 2009
Ekonomens missiv 2009-03-10
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Sammanträdesdatum

2009-03-23
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 31

2009-28

Ekonomin i grundskolan
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredraganden: Rektorer Claes Rygert, Ingvor Forsanker, Anna Marklund,
Caroline HäggIund

Bakgrund
2008 års resultat för grundskolan blev ett underskott 1.6 mkr. En diskussion kring
varför medlen inte räckte till 2008 och vad man kan göra för att inte samma sak
ska hända i framtiden är nödvändig.
Rektorerna har identifierat två problemområden: anpassning till gällande resursfördelningsmodell och höga kostnader för vikarier.

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-03-23

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 32

2009-178

Skolskjutsreglemente för Hjo kommun
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta föreliggande förslag till nytt skolskjutsreglemente för
Hjo kommun.

Föredragande: Utredningssekreterare Anna Larnefeldt

Bakgrund
Enligt lag är kommun skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till berättigade elever
i grundskolan och särskolan. För barn i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara för skolskjuts men de flesta kommuner har gjort bedömningen att det är skäligt att de får skolskjuts på samma sätt som elever i grundskolan.
Kommunen ingen skyldighet att anordna transport för gymnasieelever, utan endast
svara för deras resekostnader.
I kommunens skolskjutsreglemente fastslås närmare bestämmelser vad gäller vilka
fårdvägslängder, trafikförhållanden, funktionshinder och andra särskilda omständigheter som berättigar till skolskjuts, samt hur skolskjutsen anordnas. En grupp bestående av skolskjutshandläggaren, ekonom, resurschefen, rektorer och utredningssekreterare har gjort en översyn av nuvarande skolskjutsreglemente och föreslagit förändringar och kompletteringar. Det nya förslaget är tydligare när det gäller olika villkor
som berättigar till skolskjuts, vad som kräver särskild ansökan och till vem den ska
ställas, samt hur och av vem beslut om skolskjuts fattas. Det nya reglementet omfattar
även särskolan och gymnasiet.

Handling
Utredningssekreterarens missiv 2009-03 -1 O
Förslag till skolskjutsreglemente för Hjo kommun

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-03-23
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 33

2009-207

Förordnanden
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
förordna Jaan Kello (m) och Tina Jensen ( s) att t o m 2010-12-3 1 var för
sig besluta om hur vården enligt Il § l st L VU skall ordnas och var den
unge skall vistas under vårdtiden i brådskande fall med stöd av Il § 3 st L
VU
förordna Jaan Kello (m) och Tina Jensen (s) att t o m 20 10-12-31 var för
sig besluta om att den unge enligt 11 § 2 st L VU får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden i brådskande fall med stöd av Il § 3 st L VU
förordna Jaan Kello (m) och Tina Jensen ( s) att t o m 2010-12-31 var för
sig besluta om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § l st L VU i brådskande fall med stöd av 27 § 2 st L VU
förordna Jaan Kello (m) och Tina Jensen(s) att t o m 2010-12-31 var för
sig besluta om att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning i brådskande fall med stöd av 43 § l st L VU, samt
förordna Jaan Kello (m) och Tina Jensen(s) att t o m 2010-12-31 samt
IFOchefen att tills vidare var för sig besluta om att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av
43§ 2 stLVU

Föredragande: Tf barn- och utbildningschef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Enligt 6 kap 34 § (5 p) KL får en nämnd inte delegera beslutanderätt i vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Det föreskrivs i socialtjänstlagen 10 kap 4 §
att socialnämnden kan delegera rätten att fatta sådant beslut endast till en särskild
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. I Hjo kommun görs
detta idag, genom kommunstyrelsens delegering till Barn- och ungdomsutskottet.
När det gäller brådskande fall och det inte är möjligt att avvakta att utskottet
sammankallas får enligt 11 § 3 st L VU, 27 § 2 st L VU, 43 § l st L VU samt 43 §
2 st L VU nämndens ordförande fatta beslut. Nämnden har även möjlighet att förordna någon annan ledamot i nämnden att besluta i sådant fall. Ett sådant förordnande får inte - som vid delegation - endast ange att den som innehar viss befattning i nämnden är behörig att fatta ett sådant beslut, utan måste ange en namngiven person.
Handling
Utredningssekreterarens missiv 2009-03-17
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Sammanträdesdatum

2009-03-23
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 34

2009-241

Tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att göra följande
tillägg till kommunstyrelsens delgeringsordning:
8.42

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § L VU skall
upphöra
- i brådskande fall

9§3
st
LVU

KsBu

Ledamöter som förordnats komSe 8.40
pletterande beslutanderätt enligt 6
§LVU

Föredragande: Tf barn- och utbildningschef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund
Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande kan fattas både av socialnämnden och den domstol som prövar frågan om vård med stöd av L VU 9 § 3 st.
Socialtjänstlagen innehåller inte några begränsningar av möjligheten att delegera
rätten att fatta sådana beslut. Socialstyrelsen anser dock att beslutanderätt vid
upphörande av omedelbart omhändertagande inte bör delegeras till annan än dem
som är behöriga att fatta beslut om omhändertagande enligt 6 § L VU, i Hjo kommuns fall Barn- och ungdomsutskottet (enligt delegering), och vid brådskande fall
ledamöter som nämnden förordnat (Jaan Kello (m) och Tina Jensen (s).
Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning fattar barn- och ungdomsutskottet
beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande. Detta bör kompletteras
med beslut i brådskande fall som i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer bör fattas av samma personer fattar beslut om omedelbart omhändertagande i
brådskande fall - d v s ledamöter som förordnats kompletterande beslutanderätt
enligt 6 § L VU.
Handling
Utredningssekreterarens missiv 2009-03-18
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Sammanträdesdatum

2009-03-23

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 35

2008-688

Språkvalets utformning

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att ändra antalet timmar för ämnet språkval till
att omfatta 36 timmar i årskurs 6, och 96 timmar i årskurs 7, 8 respektive 9, samt att
samtliga språkvalstimmar skall ägnas till studier i valt språk.

Föredragande: Utredningssekreterare Anna Larnefeldt

Bakgrund
Kommunen är skyldig att i grundskolan erbjuda 320 klocktimmars undervisning i
språkval, d v s ett modernt språk utöver engelska (också kallat B-språk). Varj e kommun väljer själv fördelning av antalet timmar för språkvalet. Hjo kommun har nu en
fördelning av timmar som innebär att eleverna provar samtliga tre språk som erbjuds i
årskurs 6 under nio tillfållen, och sedan gör ett val inför årskurs 7. Detta innebär att
större delen av språkvalstimmarna är förlagda till årskurs 7-9. En utvärdering av
språkvalets utformning har genomförts. Med utgångspunkt i elevernas kunskaper,
motivation och intresse för språk samt kostnader och logistik föreslås en förändring
av språkvalets timfördelning som innebär ett prova på tillfålle istället för nio, val av
språk från årskurs 6 istället för årskurs 7, samt en jämnare fördelning av språkvalstimmarna under årskurs 6-9.

Handling
Utredningssekreterarens missiv 2009-03 -1 O
Utvärdering av språkvalets utformning
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Sammanträdesdatum

2009-03-23
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 36

Information: Komet
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredragande: Specialpedagog Ake Josefsson, och förskollärare Ulla Allhed

Bakgrund
Föräldrastödsprogrammet Komet är en svensk modell som visat sig väldigt framgångsrik. Metoden har haft en stor effekt på beteendeproblem, och problemminskningen för de deltagande beräknas vara mellan 30-40 %.
I Hjo träffas deltagarna en kväll i veckan på familjecentralen Arken. Målet är att
lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med
barnet. Iden är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för
att minska problemen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-03-23
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
2009-138

Bu § 37

Information och diskussion: PFÖ och avgörande inriktningar 2010
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att återuppta frågan vid nästa sammanträde.
Bakgrund
Planeringsförutsättningarna (PFÖ) är en del i den systematiska årsplaneringen för
hur verksamheterna planeras och följs upp. Inför arbetet med PFÖ 2010 bör utskottet ta ställning till de delar som ankommer på utskottets verksamhet. Bl a ska
avgörande inriktningar för verksamheterna fastställas. Den 1 april arrangeras en
framtidsdag då ytterligare diskussioner kring PFÖ och avgörande inriktningar
kommer att föras.
Handling
Ordförandens skrivelse 2009-02-18

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-03-23
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 38

Rapporter
Tfbarn- och utbildningschef Jonas Engelbrektsson informerar om kommande remisskonferens om utvecklingsplan för barn och ungdomars psykiska hälsa. Remissen kommer att behandlas på nästa sammanträde.
Gert Franzen (C) och Ida Hägne (S) har styrelsemöte i Gymnasium Skaraborg den
26 mars.
Anna Johansson (M) deltar i kommunal skolriksdag den 24-25 mars.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-03-23
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 39

Anmälni ngsärenden

Ansökan om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, bidragsåret 2009
Uppföljning höstterminen 2008 Statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka
arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna
VSG protokoll barn och utbildning 2009-03-18

