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stadshuset, Öringen, kl. 13:30-16:00

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Petter Jönsson (Fp), ordförande
Rune Larsson (M)
Ann-Christine Fredriksson (M)
Gert Franzen (C),
Liselotte Karlsson (S)
Merja Wester (S)

Roger Krona (S)

Övriga deltagande

Christer Klang (M), ej tjänstgörande ersättare
Benkt-Eric Lindh (Fp), ej tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Fredriksson (MP), insynsplats
Malin Persson, föräldrarepresentant, del av § 27
Henrik Sävmo, rektor, del av § 27
Josefine Wester, intendent, del av § 27
Annika Bodin, barnomsorgshandläggare, del av§§ 27, 29
Stina Lennartson, ekonom, §§ 27-28
Petra Uvesten, gruppledare IFO, del av § 27
Kjell-Åke Berglund, barn- och utbildningschef
Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Amanda Andersson, utredningssekreterare

Utses att justera

Merja Wester (S)

Justeringens

plats och tid
Underskrifter
Paragrafer

Ordförande

Justerare
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Petter Jönsson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Sammanträdesdatum

20 13-06-18

Datum för
anslags uppsättande

2013-06-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande
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Amanda Andersson
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Bu§ 27

Informations- och diskussionsärenden
Hjo förskolors föräldragrupp
Föredragande: Mal in Persson, förä/drarepresentant Hjo förskolors
förä/dragrupp
Nuläge, framtida utmaningar och resultat Guldkroksskolan 7-9
Föredragande: Henrik Sävmo, rektor och Josejine Wester, intendent
Guldkroksskolan 7-9
Läget i barnomsorgen (2013-36)
Föredragande: Annika Bodin, barnomsorgshandläggare
Ekonomisk uppföljning
Föredragande: Stina Lennartson, ekonom
Delårsrapport barnolycksfall och kränkande behandling
Föredragande: Amanda Andersson, utredningssekreterare
Ensamkommande flyktingbarn
Föredragande: Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Aktuell statistik försörjningsstöd
Föredragande: Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Lägesbild Barn och utbildning
Föredragande: Kjell-Ake Berglund, barn- och utbildningschef, Stein-Erik
Norderhaug, IFO-chef och Petter Jönsson, ordfKsBu
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Bu§ 28

2013-209

Ansökan om tilläggsbelopp
Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet beslutar att avslå ansökan om tilläggsbelopp för
sökanden.
Bakgrund

Enligt skollagen 2010:800 25 kap. 13 §ska tilläggsbelopp lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är inte skyldig att
lämna tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Tilläggsbelopp ska enligt skolförordningen (20 11 : 185) 14 kap 8 § avse ersättning
för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder
som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Avseende stödåtgärder
så är tilläggsbelopp endast aktuellt i de fall där barnet/eleven har ett omfattande
behov av särskilt stöd. Kommunens elevhälsa/specialpedagoger gör vid behov
bedömning utifrån inskickade handl ingar.
En fristående verksamhet är inte skyldig att ta emot ett barn/elev, om mottagande
medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för verksamheten.
En fristående förskola i kommunen har 2013-05-1 6 inkommit med ansökan om
tilläggsbelopp i form av assistenthjälp 15-20 timma per vecka. Resurschefen har
yttrat sig i ärendet och avstyrker ansökan med motiveringen att behovet borde
kunna tas tillvara inom den ordinarie verksamhetens behov.
Delges

Resurschef
Sökande
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Bu § 29

Ansökan om tillfälligt tillstånd för utökat antal fritidshemsplatser
Barn- och ungdomsutskottets beslut

Barn- och ungdomsutskottet beslutar att bevilj a Fågelås Föräldrakooperativ
ansökan om ett tillfålligt tillstånd att ta emot maximalt 18 barn på fritids under
läsåret 2013/2014.
Bakgrund

Fågelås Föräldrakooperativ inkom 2013-05-28 med en ansökan om tillfålligt
tillstånd för utökat antal platser på fritidshem. Fågelås Föräldrakooperativ har idag
ett permanent tillstånd att ta emot 15 barn. I ansökan uppger Fågelås
Föräldrakooperativ att fritidshemmet under läsåret 201 3/20 14 kommer att ha 18
barn i verksamheten . Den tillfålliga ökningen beror på att det är få barn som slutar
på fritids i höst och att de nya barnen som tillkommer i höst är barn som går på
Fågelås förskola.
Barn och utbildning gör bedömningen att Fågelås Föräldrakooperativ har personal
i den omfattning och med den utbildning som är lämplig för ett tillfälligt utökat
tillstånd av fritidshemsplatser.
Delges

Barnomsorgshandläggare
Fågelås Föräldrakooperativ

Justerandes signatur
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Bu§ 30

Anmälningsärenden
skolinspektionens beslut 20 13-06-03: Beslut efter tillsyn i Hjo kommun
(2012-473).
skolverkets beslut 2013-06-10: skolverkets beslut om statsbidrag för omsorg
på obekväm tid 20 13 (2013 -208).
VSG-protokoll 20 13-01 -30.
VSK-protokoll2013-01-30.
VSG-protokoll 2013-02-27.
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