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BesHutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersattare

Petter Jönsson (F p), ordförande
Gert F ranzen (C)
Liselotte Karlsson (S)
M etja Wester (S)
Fred rik B ell ine (V)

Ann-Christine Fredriksson (M)
Benkt-Eric Lindh (Fp)

Övriga deltagande

Roger Krona (S) , ej tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Fredriksson (Mp), insynsplats
Kj ell-Åke Berglund, barn- och utbildningschef
Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
E li sabeth Högberg, resurschef, § 13
Eva Birath, skolsköterska, § 13
Ann Fransson, skolsköterska, § 13
Stina Lennartson, ekonom, § 12
Frida Wi lgotson, utredningssekreterare §§ 12-14
Amanda Andersson, utredningssekreterare
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Informations- och diskussionsärenden
Planeringsförutsättningar 2013
Föredragande: Kjell-Ake Berglund, barn- och utbildningschef Stein-Erik
Norderhaug, IFO-chef och Stina Lenartsson, ekonom
Läget i barnom sorgen (2012-23)
Föredragande: Amanda Andersson, utredningssekreterare
Mål 2013 för politikområdena barn och utbildning och arbete och socialtj änst
Redovisning av inkomna synpunkter under 2011 inom Barn och utbildning
Föredragande: Amanda Andersson, utredningssela-eterare
Pri slista Gymnasium Skaraborg
Föredragande: Kjell-Ake Berglund, barn- och utbildningschef och Petter
Jönsson, ordförande Bu
Inkomna anmälningar om kränkande behandling j an-mars 2012
Föredragande: Kjell-Ake Berglund, barn- och utbildningschef
Resultat från kvalitetsenkät inom individ- och familj eomsorgen
Föredragande: Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Aktuell statistik försörj ningsstöd
Föredragande: Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Lägesbild Barn och utbildning
Föredragande: KJell-Ake Berglund, barn- och utbildningschef och Stein-Erik
Norderhaug, IFO-chef
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Beredningsärende
Patientsäkerhetsberättelse 20 11 (20 12-75)
Föredragande: Elisabeth Högberg, resurschef Eva Birath, skolsköterska och
Ann Fransson, skolsköterska
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Bu § 14

Beredningsärende: Svar på remiss avseende överenskommelse
mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan
avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk
och social problematik (Västbus)
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Bam- och un gdomsutskottet beslutar att:
ge förvaltningen i uppdrag att inhämta synpunkter från ytterligare
remissinstanser och komplettera remissvaret inför kommunstyrelsens
sammanträde, samt
föreslå kornmunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till svar på
V ästkoms remi ss avseende överenskommelse mellan kommunema och
regionen i Västra Götaland om samverkan avseende pyskisk/psykiatrisk
och social problematik, samt förklara paragrafen omedelbart justerad.

Föredragande: Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Bakgrund
Hjo kommun har mottagit en remiss från Västsvenska Kommunalförbundens
samorganisati on, VästKom, avseende överenskommelse mellan kommunem a och
regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med
sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik.
Västra Götalandsregionen och komrnunema i Västra Götalands län fastställde
under våren 2005 "Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra
Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt
psykisk/psykiatrisk och social problematik." Riktlinjerna kallas vardagligt för
"Västbus". Västbus styrgrupp föreslår en revidering av dessa riktlinj er. Vidare
föreslår styrgruppen en revidering av Västbus riktlinj er för allsidig elevutredning
- skolnivå samt ger förslag till nya riktlinjer för familj ehem splacerade bam och
unga.
VästKom har skickat ut förslagen till riktlinj er på formell politisk remiss med
begäran om remissvar senast den 15 april.
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Handlingar
Individ- och familjeomsorgschefens missiv 2012-03-12.
Remiss avseende överrenskommelse mellan kommunerna och regionen i Västra
Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt
psykisk/psykiatrisk och social problematik (Västbus), 2012-02-26 (2011-513).
Delges
Västsvenska Kommunalförbundens samorganisation, VästKom.
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Bu§ 15

Remiss från skolinspektionen angående ansökan från Plusgymnasiet
AB om en utökning av verksamheten på den fristående
gymnasieskolan i Skövde kommun
Barn- och un gdomsutskottets beslut
Bam- och ungdomsutskottet beslutar att:
avstyrka ansökan om en utökning av verksamheten vid Plusgymnasiet AB
fr.o.m. läsåret 2013/2014, samt
ställa sig bakom hemkommunens yttrande i ärendet.

Föredragande: Kjell-Åke Berglund, barn och utbildningschef
Bakgrund
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om att fä utöka sin
verksamhet med Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (24 platser),
Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap (24 platser) samt Vårdoch omsorgsprogrammet (24 platser). Fullt utbyggd verksamhet innebär att
Plusgymnasiet AB år 2015 utökat platsantalet med 216 elever och det totala
antalet platser blir då 585 platser.
Hjo kommun bereds ti llfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska
vara sko linspektionen tillhanda senast 27 april 2012. Lägeskommunen Skövde
har fattat beslut i ärendet och avgett remissyttrande som tar hänsyn till den
gymnasiala verksamheten inom hela verksamhetsområdet Gynmasium Skaraborg.

Handlingar
Remiss från Skolinspektionen, dnr 32-2012:761.
Skövde kommuns remissyttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB.

Delges
skolinspektionen
Medlem skommunema i Gynmasium Skaraborg
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Bu§ 16
Anmälningsärenden
Svar till skolinspektionen angående anmälan om kränkande behandling,
särski lt stöd samt rätten till utbildning för elev vid Korsberga skolan och
Gu ldkroksskolan 7-9 i Hjo kommun (20 11-73).
Skolverkets beslut 20 12-02-22: Omfördelning av statsbidrag för yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning verksamhetsåret 2011 (2011 -50).
Förskolan Skattkammaren: Verksamhetsplan 2012, årsberättelse 2011 och
årsbokslut 201 1.
VSG protokoll 20 12- 02-20.
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