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Sammanträdesdatum

2009-09-23
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
PI." ooh tid

Stadshuset, kl 13.30-16.45

Besllutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Gert Franzen (C), ordförande
Anna Johansson (M)
Rune Larsson (M) (§§ 76-del av § 78)
Benkt-Eric Lindh (FP)

Liselotte Karlsson (S)
Charlotte Karlsson (S)

Övriga deltagande

Mona-Lena Beckman, barn- och utbildningschef
Jennie Lindeberg, tfIFO-chef, del av§ 76, § 79
Anders Castor, samordnare, del av§ 76
Stina Lennartson, ekonom, del av§ 76, § 77
Annika Bodin, barnomsorgshandläggare, del
av§ 76, § 77

Leif Gustavsson, lärare del av§ 76
Margareta Fredriksson, lärare del av§ 76
Claes R ygert, rektor § 77
Åke Malmeling, utvecklingschef § 79

Utses att justera

Benkt-Eric Lindh (FP)

Justeringens

Stadshuset 2009-09-30

plats och lid
Underskrifter

.-(

Paragrafer

76-80

....................................................................

S,k",",,,... Mona-Lena Beckman
Ordförande

Justerare
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Benkt-Eric Lindh
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat Justeringen hartillkånnagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Sammanträdesdatum

2009-09-23

Datum för
anslags uppsättande

2009-09- 30

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande
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Sammanträdesdatum

2009-09-23

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 76

2009-597

Informationsärenden
Verksamhetsredovisning av projekt Hjo modellen och Kometmetoden utifrån sökta medel (2009-597)
Föredragande: Tf fFG chef Jennie Lindeberg och samordnare Anders Castor
Delårsbokslut 2009 (2009-426)
Föredragande: Ekonom Stina Lennartson och Bam- och utbildningschefMonaLena Beckman
Läget i barnomsorgen (2009-29)
Föredragande: Barnomsorgshandläggare Annika Bodin
Guldkroksskolans Comenius projekt (2009-111)
Föredragande: Lärare Leif Gustavsson och Margareta Fredriksson

Handlingar
Verksamhetsredovisning Hjornodellen och Komet (2009-597)
Utdrag ur delårsbokslut 2009 (2009-549)
Barnomsorgsläget september 2009 (2009-29)
Sammanfattning av Comeniusprojektets syfte (2009-111)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-23

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
§ 77

2009-396

Översyn av förskoleplatser och lokaler

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att
överlämna utredningen till kommunstyrelsen, samt
uppdra åt förvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera utredningen med en analys av möjliga tillbyggen av befintliga förskolor,
samt information om kommunens möjlighet att rekvirera mark för ny förskola enligt givna förslag.

Föredragande: Rektor Claes Rygert, ekonom Stina Lennartson och barnomsorgshandläggare Annika Bodin
Bakgrund
Förvaltningen har fått i uppdrag att inför slutligt ställningstagande om budget
20 l Ota fram ett beslutsunderlag för att finna en så kostnadseffektiv lösning som
möjligt avseende personal- och lokalkostnader som tillsammans med övriga enheter kan tillgodose behovet av förskoleplatser inom Hjo på längre sikt. Barn och
utbildning har inkommit med utredning om framtida behov av förskoleplatser
samt en översyn av nuvarande driftskostnader vid enheter som förhyrs externt och
dagbarnvårdarverksamheten i centrala Hjo ställt mot en eventuell framtida investering av ny enhet och dess driftskostnader.

Handlingar
Barn och utbildnings utredning 2009-09-16
Utredningssekreterarens missiv 2009-09-16

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 78

Beredningsärenden
Delårsredovisning av familjerådgivningsverksamheten 2009 (2009-560)
Ändring i kommunstyrelsens delegeringsordning (2009-564)

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-23

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 79

2009-426

Mål 2010

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att överlämna följande förslag till 2010 års
mål till budgetberedningen:

Barn och utbildning:
Lärgruppsarbetet bedrivs som en del i ett systematiskt kvalitetsarbete och
pågår vid samtliga enheter och verksamheter
Alla elever har individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen som
uppfyller skolverkets riktlinjer
Strategin för skolans arbete kring elever i behov av särskilt stöd används
Samtliga fritidshem bedriver verksamheten utifrån sina fem huvudinriktningar och brukarna upplever att målen uppfylls

Arbete och socialtjänst:
Servicetjänster via Dialogen ökar som stödform
Genom aktivt sysselsättningsinriktat arbete minskar behovet av försörjningsstöd
Föräldrastödsprogram erbjuds avgiftsfritt till samtliga föräldrar
Samverkan mellan skola och socialtjänst är etablerad och välfungerande
Kvalitetssäkring av barnavårdsutredningar skall vara infört 2010 med permanent BBIC licens från socialstyrelsen

Bakgrund
Hjo kommun genomförde den 3 september en mål- och budgetdag. Under måldagen diskuterade politiker och tjänstemän det utkast till mål för politikornrådena
Barn och utbildning samt Arbete och socialtjänst som utskottet tog upp för diskussion på sitt augustisammanträde. Utskottets förslag till mål överlämnas till budgetberedningen för fortsatt hantering i budget och verksamhetsplan 20 l O.

Handlingar
Anteckningar från mål dag
Ordförandens förslag till beslut

Delges
Budgetberedningen
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-09-23

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 80

Anmälningsärenden
Skaraborgs kommunalförbund § 61 2009: Kommunernas remissvar på Utvecklingsplan för barn och ungdomars psykiska hälsa samt förslag till genomförande
av planen i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnderna
Ks § 130/09: Återbesättande av ledigblivna platser .efter Tina Jensen (S)
Ks § 132/09 Entledigande och återbesättande av ledigbliven insynsplats för miljöpartiet i barn- och ungdomsutskottet innevarande mandatperiod

Utdragsbestytkande

