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Platsochtid

stadshuset, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 13:30-16:05

Bestlutande

ledamöter

Tjänstgörande ersältare

Petter Jönsson (Fp), ordförande
Rune Larsson (M)
Jaan Kello (M)
Gert Franzen (C)
Liselotte Karlsson (S)
Metja Wester (S)
Fredrik Bellino (V)

Övriga deltagande

Ann-Christine Fredriksson (M), ej tjänstgörande ersättare
Benkt-Eric Lindh (Fp), ej tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Fredriksson (Mp), insynsplats
Kjell-Åke Berglund, barn- och utbildningschef
Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Stina Lennartson, ekonom, del av § l
Annika Bodin, barnomsorgshandläggare, del av § l
Frida Wilgotson, utredningssekreterare

Utses att justera

M erja Wester (S)

Justeringens
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stadshuset, 2012-0 1-25
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är juslera l. Justeringen har tillkännagivils genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Sammanträdesdatum

2012-01-25

Datum för
anslags uppsättande

2012-01-26

Förvaringspials
för prolokoilet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2012-02-17
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Informationsärenden
Budget 2012 (2012-25)
Föredragande: Stina Lennartson, ekonom
Läget i barnomsorgen (2012-23)
Föredragande: Annika Bodin, barnomsorgshandläggare
Diskussion: Riktlinjer för barnomsorg vid växelvis boende
Anmälan till skoli nspektionen (2011-73)
Föredragande: Kjell-Ake Berglund, barn- och utbildningschef
Redovisning av försötjningsstöd 2011
Föredragande: Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef'
Ti llsyn enligt alkohollagen och tobakslagen
Föredragande: Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Lägesbild Barn och utbildning.
Föredragande: Ake Malmeling, t.f barn- och utbildningschef och Stein-Erik
Norderhaug, IFO-chef
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Beredningsärenden
Tillsynsplan för serveringstillstånd och detalj handel med folköl 2012 (2012 26)

Föredragande: Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
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2012-42

Beredningsärende ·Översyn av budget- och skuldrådgivningen i
Skövde
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsutskottet föres lär kommunstyrelsen besluta att avsätta medel
för att förstärka budget och skuldrådgivningen med en helårsarbetare och att
kostnaden fördelas mellan Skövde och Hjo kommuner.

Bakgrund
Under försommaren 2011 framkom att inflödet ökat markant till budget och
sku ldrådgivningen i Skövde. Politiker i ansvarig nämnd i Hjo kommun reagerade
på de långa väntetiderna och önskade en förbättring av väntetiderna till verksamheten. Under hösten påbörjades en översyn för såväl Skövde som för Hjo kommun.
In gen översyn har tidigare gjorts av verksamheten och den nuvarande personalbemanningen är densamma sedan april 1990. 1988 gjordes en tidigare 0,75 tjänst
om till heltid och förutom denna tjänst ti llkom assistenthjälp från kommunkansliets expedi tion. Från och med april 1990 utökades verksamheten med en halvtid.
Detta var för att täcka upp även för Karlsborg som då hade tecknat avtal
med Skövde. Till och från under åren har dock vid några tillfållen tillfålliga resursanställningar bekostade av AF förstärkt verksamheten.

Handling
Översyn av budget och skuldrådgivningen 2011-1 2-27.
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Anmälningsärenden
Brottsförebyggande rådets beslut 201 1-1 2-16: Beslut att avsluta ärendet
(2009-806).
skolverkets beslut 20 11-1 2- 19: statsbidrag får fortbildning av lärare hösten
2011 (2010-589).
VSG protokoll2011-12-07.
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