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Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Petter Jönsson (Fp), ordförande
Gert Franzen (C)
Jaan Kello (M)
Rune Larsson (M)
Liselotte Karl sson (S) §§ 24-26
Merja West er (S)

Roger Krona (S) del av
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Övriga deltagande

Utses att justera

Benkt-Eric Lind h (Fp) ej tjänstgörande ersättare
Joseph Boudagh (Kd) insynsplats
Anna-Karin Fredriksson (Mp) insysnplats
Bj örn Claesson, alkoholhandläggare, §§ 24-25
Anders H ellgren, Restaurangpartner i Skaraborg AB, § 25
Annika Bodin, barnomsorgshandläggare, § 24
Stina Lennartson, ekonom, § 24
Kjell-Åke Berglu nd, barn- och utbildningschef
Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Amanda Andersson, utredni ngssekreterare

Merja Wester (S)
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Bu§ 24

Informations- och diskussionsärenden
Restaurangpartner i Skaraborg AB (20 12-13 7)
Föredragande: Björn Claesson, alkoholhandläggare
Läget i barnomsorgen (20 12-23)
Föredragande: Annika Bodin, barnomsorgshandläggare
Ensamkommande flyktingbarn
Föredragande: Kjell-Åke Berglund, barn- och utbildningschef och Stein-Erik
Norderhaug, IFO-chef
Ekonomisk uppfölj ning t. o.m. april 2012 (20 12-25)
Föredragande: Stina Lennartson, ekonom
Delårsrapport barnolycksfall och kränkande behandling jan-juni 20 12
Föredragande: Kjell-Åke Berglund, barn- och utbildningschef
Enkät till försko lan
Föredragande: Kjell-Åke Berglund, barn- och utbildningschef
Rapporter inkomna från Skövde kommun
F öredragande: Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Aktuell statistik försörjningsstöd
F öredragande: Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Lägesbild Barn och utbildning
Föredragande: Kjell-Åke Berglund, barn- och utbildningschef och Stein-Erik
Norderhaug, !FO-chef
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2012-233

Bu§ 25

Ansökan om serveringstillstånd för stampens Kvarn
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att bevilja Restaurang Stampens Kvarn AB
med organisationsnummer: 556886-1453 , Stampens Kvarn l , 544 92 Hjo
serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen att servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på
Restaurang Stampens Kvarn. Serveringstid kl. 11.00- 01 .00. Gäller även
uteserveringen.

Bakgrund
Restaurang Stampens Kvarn AB org nr: 556886-1453, har hos individ- och
familjeomsorgen ansökt om stadigvarande utskänkningstillstånd enligt 8 kap. 2 §
(20 l 0-1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten på Restaurang Stampens Kvarn, adress Stampens kvarn l , 544 92
Hjo. Serveringen avser restauranglokalerna, logen samt vidhängande uteservering.
Serveringstid kl. 11.00- 01.00. Även uteservering.

Handlingar
Ansökan från Restaurang Stampens kvarn 2012-05-03 .
Alkoholhandläggarens utredning 20 12-06-1 1.

Delges
Alkoholhandläggare
Sökanden
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Bu§ 26

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer- Utväg
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att godkänna den gemensamma ansökan från
samverkanskommunerna i Skaraborg till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för
att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

Bakgrund
Utväg Skaraborg är en överenskommelse om myndighetssamverkan för
kvinnofrid mellan kommunerna i Skaraborg, hälso- och sjukvårdsnämnderna i
västra och östra Skaraborg, polisen, kriminalvården samt åklagarkammaren.
Genom långsiktig samverkan avser överenskommelsen att förstärka och utveckla
det myndighetsgemsensamma arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg.
Myndigheterna i Utväg arbetar utifrån en gemensam plattform där målet är att
förhindra upprepning av våld och på sikt minska förekomsten av våld.
Kommunerna är huvudansvariga för arbetet mot våld i nära relationer och Utväg
ska garantera spetskompetens med klinisk och förebyggande verksamhet, samt
sörja för kompetensutveckling, utvärdering och metodutveckling avseende våld i
nära relationer i Skaraborg.
Utvecklingsområden som fokuserats på i ansökan är: upptäckt, bedömning och
uppföljning av stöd, skydd och behandling. Ansökan avser att implementera
metodutvecklingsarbetet samt verka för ökat synl iggörande och dels efter att få ett
närmare samarbete mel lan kommunernas baspersoner inom IFO i vissa kommuner
och med Utvägs personal med spetskompetens i arbetet med våld i nära relationer
för att utöka stödet på kommunal nivå.
H andling
Utväg Skaraborg- bilaga l
U tväg Skaraborg- bilaga 2
Utväg Skaraborg- bilaga 3
Delges
Utväg Skaraborg
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Anmälningsärenden
Kulturrådets beslut 2012-04-24: Fördelning av statsbidrag till kulturell
verksamhet i skolan, Skapande skola (2012-58).
skolinspektionens beslut 2012-05-29: Beslut efter riktad tillsyn av
huvudmannens klagomålshantering i Hj o kommun (2011-599).
skolinspektionens beslut 20 12-05-22 : Riktad till syn i Hjo kommun inom
området skolmåltiden (2012-263).
skolinspektionens beslut 2012-06-07: Uppföljning av beslut angående elevs
rätt till särskilt stöd vid Guldkrokssko lan 7-9 i Hjo kommun (20 11-73)
Skolverkets beslutsmeddelande 2012-06-07: Omfördelning av statsbidrag till
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 20 12 (20 12-304).
A nmälan angående skyldigheten att motverka kränkande behandling och
information till hemmet vid Hammarnskolan i Hjo kommun (20 12-306).
VSG protokoll 20 12-06-07.
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