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Sammanträdesdatum

2009-11-10
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.30 - 16.40

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Gert Franzen (C), ordförande
Anna Johansson (M)
Benkt-Erik Lindh, (Fp)
Rune Larsson (M)
Liselott Karlsson (S)
Malin Davidsson (M)
Lise-Lotte Karlsson (S)

Övriga deltagande

Anders Tornblad (Mp), insynsplats
Mona-Lena Beckman, barn- och utbildningschef
Stina Lennartsson, ekonom § 89
Victoria Ström, social sekreterare, § 88
Jennie Lindeberg, tfIFO-chef, § 88
Annika Bodin, barnomsorgshandläggare § 89
Thomas Gustafsson, servicechef, § 89
Gunilla Gustafsson, arkitekt, § 89
Anna Marklund, rektor, § 89

Utses att justera

Lise-Lotte Karlsson (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2009-11-10

Underskrifter

~~~
.. ...................................

Paragrafer

88 - 89

sekrete4~'~~~ L~~~ 'ä~~k~~'~"

Ordförande

Justerare

Lise-Lotte Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Sammanträdesdatum

2009-11-10

Datum för
anslags uppsättande

2009-11-11

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Annica Carter

Datum för

anslags nedtagande

2009-12-04
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Sammanträdesdatum

2009-11-10

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 88

2009-679

Handlingsplan mot våld i nära relationer
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta handlingsplanen mot våld i nära relationer.

Föredragande: Victoria Ström, socialsekreterare och Jennie Lindeberg, tf IFOchef
Bakgrund
År 2007 skärptes kommunens ansvar genom att kommunen nu är skyldig att erbjuda stöd och hjälp till brottsoffer. 15 kap. 11 § SoL framgår att socialnämnden
särskilt ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld samt barn som
bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp. Det är utifrån denna lagförändring som behovet aven gemensam handlingsplan kring våld i nära relationer har
uppstått. Då våld i nära relationer inte enbart innefattar mäns våld mot kvinnor
och barn omfattar denna handlingsplan våld i alla typer av nära relationer. Syftet
med handlingsplanen är att vägleda handläggare i arbetet med b rott so ffer för att
på bästa sätt kunna erbjuda dem hjälp och stöd.

Handling
Handlingsplan mot våld i nära relationer.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-10

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu § 89

Informationsärenden
Ekonomisk uppföljning (2009-28).
Föredragande: Stina Lennartsson, ekonom
Gymnasium Skaraborg
Föredragande: Gert Franzen (e)
Utdrag ur Budget och verksamhetsplan per politikområde (2009-426)
Föredragande: Mona-Lena Beckman, barn- och utbildningschef
Handling: Utdrag ur Budget och verksamhetsplan för politikområdena Arbete
och Socialtjänst samt Barn och Utbildning
Läget i barnomsorgen (2009-27)
Föredragande: Annika Bodin, barnomsorgshandläggare
Handling : Barnomsorgsläget november 2009
Ansökan om ersättning för utökad lokalyta (2009-640)
Föredragande: Annika Bodin, barnomsorgshandläggare
Handling: Barnomsorgshandläggarens skrivelse 2009-11-10
Lägesrapport F ågelås Skola (2009-711)
Föredragande: Thomas Gustafsson, servicechef
Uppföljning av besparingsåtgärder
Föredragande: Mona-Lena Beckman, barn- och utbildningschef
Fråga/diskussion: Simkunnighet i årskurs 5
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