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Sammanträdesdatum

2009-04-22

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
PI,t, ooh tid

Stadshuset, kl 13.3 O-l 7. 15

Besltutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Gert Franzen (C), ordförande
Anna Johansson (M)
Rune Larsson (M)
Benkt-Eric Lindh (FP)

Tina Jensen (S)
Charlotte Karlsson (S)

Övriga deltagande

Jonas Engelbrektsson, Tfbarn- och utbildningschef
Elisabeth Persson, socialsekretererare (§ 40)
Gith Sjölander, socialsekreterare (§§ 42-45)
Annika Bodin, barnomsorgshandläggare (§§ 47-48)
Stina Lennartson, ekonom (§§ 47-49)
Åke Malmeling, tfbitr barn- och utbildningschef (§ 50)
Anna Larnefeldt, utredningssekreterare

Utses att justera

Benkt-Eric Lindh (FP)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

.~.~..... ~............ .
Anna Larnefeldt
Gert

Paragrafer
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....................................................................................................................

Justerare

enkt-Eric Lindh

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

Organ

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Sammanlrädesdalum

2009-04-22

Datum för
anslags uppsättande
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Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
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anslags nedtagande
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Sammanträdesdatum

2009-04-22

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 40

2009-51

Sekretessärende
Arendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §

Justerandes signatur

~}-C

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-22
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 41

2009-293

Inackorderingstillägg
Barn- och ungdomsutskottets beslut

Bam- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för inackorderingstillägg läsåret 2009-2010.
Föredragande: Utredningssekreterare Anna Larnefeldt
Bakgrnnd

Hemkommunens skyldighet att lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången regleras i Skollagen 5 kap
33 §. Hjo kommun betalar stödet kontant i form av inackorderingstillägg.
Ett flertal kommuner som är medlemmar av Gymnasium Skaraborg samarbetar
för att ha lika riktlinjer för inackorderingstillägg. Ett förslag för riktlinjer för
2009/2010 har utarbetats. Förslaget fastslår villkoren restid och särskilda skäl, ersättningsbelopp, inackorderingsort, anmälningsskyldighet och information om utbetalning och ansökningsförfarande.
Handlingar

Utredningssekreterarens missiv 2009-04-15
Förslag till riktlinjer för inackorderingstillägg läsåret 2009-2010

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdalum

2009-04-22

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 42

2009-51

Sekretessärende
Arendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-22
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 43

2009-51

Sekretessärende
Arendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-22
Kommunsty."elsens barn- och ungdomsutskott

Bu § 44

2009-51

Sekretessärende
Ärendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §

Justerandes signatur

Utdragsbestytkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-22

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 45

2009-51

Sekretessärende
Ärendet är hemligstämplat enligt Sekretesslagen 7 kap 4 §

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-22
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Bu §46

2009-108

Remiss av utvecklingsplan för barns och ungdomars hälsa
Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till remissvar.
Föredragande: Tf barn- och utbildningschef Jonas Engelbrektsson
Bakgrnnd

Skaraborgs kommunalförbund har gett sina medlemskommuner möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till utvecklingsplan beträffande barn och ungdomars psykiska hälsa i Skaraborg.
Syftet med den lokala planen är att belysa den verksamhet som behandlar den
psykiska ohälsan och att identifiera förbättringsområden som stärker den psykiska
hälsan för barn och ungdomar.
Som underlag till remissvar har tjänstemän och politiker från Hjo deltagit i remisskonferens på Karstorp 2009-03-26. Planen har bearbetats inom verksamheterna Individ- och familjeomsorg, Handikappomsorg LSS samt grundskolans
elevhälsoteam. De förbättringsområden som föreslagits i planen har bearbetats
och prioriterats utifrån i vad mån kommunen är att betrakta som huvudman och
ansvarig för att utveckla området.
Handlingar

Missiv 2009-04-15
Remiss "Barn- och ungdom - utvecklingsplan för psykisk hälsa i Skaraborg"
Förslag till yttrande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-22
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 47

2009-27

Läget i barnomsorgen
Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredragande: Barnomsorgshandläggare Annika Bodin
Bakgrund

Eftersom arbetsmarknadsläget dramatisk 1 har förändrats det senaste halvåret finns
det anledning att befara att barn med rätt till 15 timmar per vecka inom barnomsorgen har ökat. I jämförelse mellan april 2008 och april 2009 kan vi konstatera
att en viss ökning har skett från 87 barn till 103, alltså en ökning med 16 barn.
Den största ökningen har Hammarns förskola haft, men där ska man också ta hänsyn till att vi idag har många föräldralediga som också har rätt till 15 timmar per
vecka. Siffror för föräldralediga 2008 har inte tagits med. Barnomsorgsläget är
oförändrat.
Handlingar

Barnomsorgshandläggarens missiv 2009-04-14
Antal 15-timmarsbarn i kommunal barnomsorg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-22

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu §48

2009-194

Tillstånd för enskild barnomsorg - tillfällig utökning av platser

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att Fågelås Föräldrakooperativ ekonomisk
förening ges rätt att tillfälligt ta emot ytterligare 5 barn i skolbarnsomsorgen under
läsåret 2009/2010, vilket innebär maximalt 17 barn.

Föredragande: Barnomsorgshandläggare Annika Bodin och ekonom Stina
Lennartson

Bakgrnnd
Fågelås föräldrakooperativ har idag tillstånd att ta emot 12 barn i skobarnsomsorgen. Läsåret 200812009 beviljades en tillfällig utökning till 15 platser. Föreningen
önskar nu tillfälligt öka antalet platser till sammanlagt 17. Ansökan grundar sej på
ett ökat behov under läsåret 2009120 10.
Barn- och utbildning bedömer att det är rimligt att utöka platserna tillfälligt dels
på grund av att de barn som behöver plats har gått på Näktergalens förskola och
att de har syskon på Näktergalen.

Handling
Barnomsorgshandläggarens missiv 2009-04-09
Ansökan från Fågelås föräldrakooperativ

Delges
Fågelås föräldrakooperativ

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-22

Kommuustyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 49

2009-28

Ekonomisk uppföljning
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Bam- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

Föredragande: Ekonom Stina Lennartson
Bakgrund

Prognosen för 2009 är i dagsläget ett underskott om 3,8 mkr. 2,5 mkr återfinns
inom IFO och beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar. Övrigt underskott om 1,3 mkr är personalkostnader och återfinns
inom barnomsorg (0,1 mkr) och grundskola (1,2 mkr).
Handling

Ekonomens missiv 2009-04-15
Månadsuppföljningjan - mars 2009.

Justerandes signatur

Utdragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-22

Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott
Bu § 50

2009-289

Kvalitetsredovisning 2008

Bam- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till kvalitetsredovisning för skola och barnomsorg 2008.

Föredragande: Tf bitr barn och utbildningschefAke Malmeling

Bakgrund
Enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.
är varje kommun skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå
för all kommunalt driven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet.
Kravet på kvalitetsredovisning gäller också varj e skola, förskola och fritidshem.
Dessa skall årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Det grundläggande
motivet för detta krav är att redovisningarna skall fungera som ett hjälpmedel att
utveckla och förbättra verksamheten. Samtidigt är detta ett sätt att tydliggöra skolornas resultat och arbetet med att förverkliga skolans mål.
Barn och utbildning har upprättat förslag till kvalitetsredovisning för skola och
barnomsorg 2008. Här redovisas hur man jobbat med åtgärder för förbättring under 2008 och nya åtgärder att jobba med under 2009 identifieras.

Handlingar
Tf bitr barn och utbildningschefens missiv 2009-04-15
Förslag till kvalitetsredovisning för skola och barnomsorg 2008
Skolornas kvalitetsredovisning 2008

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-04-22

Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott
Bu § 51

2009-138

Avgörande inriktningar 2010
Bam- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att överlämna följande förslag på avgörande inriktningar för barn och utbildning 20 l Otill budgetberedningen:
Ett systematiskt kvalitetsarbete och kunskapsbyggande med aktiv vardagsreflektion och lärande hos individer och grupper leder till god kvalitet och måluppfyllelse
Brukares inflytande och delaktighet främjas av personalens öppna och professionella förhållningssätt
Ökad samverkan inom alla områden leder till ökad samsyn, bättre service och
mer effektivt utnyttjande av resurser
Varje individ möts på sin utvecklingsnivå och alla beslut utgår från ett tydligt
barnperspektiv

Bakgrund
Avgörande inriktningar fastställs av kommunfullmäktige. Utskottet har tillsammans med representanter från verksamheten fört en diskussion kring avgörande
inriktningar inför 2010.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Bu § 52

2009-269,2009-270

Verksamhetsberättelser tör konsumentvägledning samt budget- och
skuldrådgivning 2008
Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet beslutar att godkänna informationen.
Föredragande: Tf barn- och utbildningschef Jonas Engelbrektsson
Bakgrund

Sedan 1993 bedrivs konsumentvägledning och budget-och skuldrådgivning av
Skövde kommun genom avta1. Verksamheten redovisas årligen genom verksamhetsberättelse och ekonomisk slutavräkning.
För 2008 budgeterades 100000:- för ändamålet. Kostnaderna för 2008 uppgick
till 86 379:-.
I enlighet med gällande avtal mellan Hjo och Skövde kommun har verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008 översänts från Skövde kommun.
Enligt gällande avtal skall under/överskottet regleras i samband med bokslut enligt den fördelningsgrund som gällt vid kostnadsfördelningen mellan kommunerna
under budgetåret.
Handlingar

Tf barn- och utbildningschefens missiv 2009-04-09
Verksamhetsberättelse konsumentvägledning 2008
Verksamhetsberättelse budget-och skuldrådgivning 2008

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

