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20 18-05-09

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Plats och tid

Öringen, stadshuset, kl. 13.30- 16.30

Besluunde

ledamöter

Tjänstgör.ande ersättlire

Ann-Christine Fredriksson (M), ordförande Malin Carlbom (M)
Richard Bengtsson (M)
Christer Klang (M)
Per-Eri k Sondeli (C)
Bodil Hedin (S)
Carl-Henrik Jensen (S)
Vakant (Mp)
Benkt-Erik Lindh (L), insynsplats
Eva Ulfenborg, verksamhetschef AoS
Katarina Levenby, verksamhetschef BU
Annika Bodin, barnomsorgshandläggare
Malin Lindholm, alkoholhandläggare
Annica Andreasson, !T-pedagog

ÖVriga delt>gande

uuesmjustm

Carl-Henrik Jensen (S)

Justeringens plou och tid

Stadshuset 20 18-05-09

Underskrifter
Paragrafer

16 _ 25

Ann-Christine Fredriksson
Justerare
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Cari-Henrik Jensen
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2018-05-09

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 16

Val av protokolljusterare
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att utse Carl-Henrik Jensen (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 17

Dagordning
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att fastställa dagordningen.

Justerand~s

signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 18

Informationsärenden

Läget i barnomsorgen (20 18-20)
Föredragande: barnomsorgshandläggare Annika Bodin
Läget i verksamheterna
Föredragande: verksamhetschef AoS Eva U/fenborg, verksamhetschef BU Katarina Leven by
Digitalisering och ny lärplattform inom förskola/gru ndskola
Föredragande: /T-pedagog Annica Andreasson, verksamhetschef BU Katarina Levenby

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 19

20 18-113

Beslut om serveringstillstånd, Kihlbergsgårdens i Hjo AB
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att i enlighet med 8 kap 2 § alkohollagen (20 l0: 1622)
meddela Kihlbergsgården i Hjo AB, 556534-9171, tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker,
AJA-drycker till servering till allmänheten på Kihlbergsgårdens Cafe och Bistro.
Serveringstillståndet gäller året runt med en serveringstid mellan l l :00- O1.00 alla dagar, gäller
även uteserveringen.

Sammanfattning
Kihlbergsgården i Hjo AB, 556534-9 17 1 har 20 18-03-06 hos kommunen ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § alkohollagen (20 l 0: 1622) om att servera starköl, vin, starksprit, AJ A-drycker vid
ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt.

Beslutsunderlag
Alkoholhandläggares utredning 20 18-03-27

Skickas till
Sökande
TIS

Ju sterandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KsBu § 20

20 18- 124

Beslut om serveringstillstånd, Stampens Kvarn AB
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att i enlighet med 8 kap 2 § alkohollagen (20 l 0: 1622):
meddela Restaurang Stampens Kvarn AB, 556886- 1453, tillstånd att servera starköl, vin,
spritdrycker, AJA-drycker till servering till allmänheten på Restaurang Stampens Kvarn.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt mellan kl. l l .00 -O 1.00 på kvarnen och
uteplats, ej i källaren. l Logen beviljas serveringstillstånd mellan kl. l 1.00 - 02.00.
bevilja serveringstillstånd för max 30 personer i kvarnen samt l 50 personer i Logen.
att avslå sökt serveringstid på Logen till kl. 03 .00 i enlighet med 8 kap 2 § Alkohollagen
avseende då kommunens riktlinjer medger till 02.00 samt
att avslå sökt serveringstillstånd för max 75 personer i kvarnen i en lighet med 8 kap 16 §
Alkohollagen.

Sammanfattning
Restaurang Stampens Kvarn AB, 556886-1453 har 20 18-03-27 hos kommunen ansökt om
tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (20 l 0: 1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker, AJAdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt i
sökta lokaler mellan kl. l 1.00 - O1.00 på restaurang och uteplats. Logen ansökes om
serveringstid mellan kl. l 1.00-03.00. Sökt serveringstillstånd är avsett att gälla för max 75
personer i kvarnen.

Beslutsunderlag
Alkoholhandläggares utredning 20 18-04-1 l

Skickas till
Sökande
TIS

Utd ragsbestyrkande
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KsBu § 21

2018-78

Svar på remiss -Ansökan från Glinsgymnasiet Skara kommun om
utökning av befintlig gymnasiesärskola fr.o.m. läsåret 20 19/2020
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att Hjo kommun ställer sig positiv till Glinsgymnasiet AB:s
ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående
gymnasiesärskola fr.o.m. läsåret 20 19/2020, program Hotell, restaurang och bageri samt ställa sig
bakom hemkommunens yttrande i ärendet.

Sammanfattning
Glinsgymnasiet i Skara AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola vid Glinsgymnasiet i Skara komm un
fr.o.m. läsåret 20 19/2020. De vill utöka sin verksamhet med ytterligare ett gymnasiesärprogram:
Hotell, restaurang och bageri
Hjo kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska vara
skolinspektionen tillhanda senast den l l maj 20 18. Lägeskommunen Skara har 2018-04-26 fattat
beslut i ärendet och avgett remissvar som tar hänsyn till den gymnasiala verksamheten inom hela
verksamhetsområdet Ut bildning Skaraborg. Hjo kommun ställer sig bakom hemkommunens
yttrande t ill skolinspektionen och ställer sig positiva till ansökan.

Beslutsunderlag
Remiss -ansökan från Glinsgymnasiet i Skara AB
Skara kommun, sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-26 § 49

Skickas till
skolinspektionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KsBu § 22

2018-77

Svar på remiss -Ansökan från O linsgymnasiet Skara kommun om
utökning av befintlig gymnasieskola fr.o.m. läsåret 2019/2020
(20 18-77)
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att:
Hjo kommun ställer sig negativ till att Olinsgymnasiet AB får godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola fr.o.m. läsåret
20 19/2020, Estetiska programmet med inriktning dans och Samhällsvetenskapliga
programmet med inriktning beteendevetenskap.
Hjo kommun ställer sig däremot positiv ti ll att godkänna utökning av O linsgymnasiet i
Skara som fristående gymnasieskola med programmen Fordon- och
transportprogrammet inriktning personbil, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
inriktning kök och servering samt Estetiska programmet inriktning estetik och media.
Ställa sig bakom hemkommunens yttrande i ärendet.

Sammanfattning
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i Skara kommun fr.o. m.
läsåret 20 19/2020. De vill utöka sin verksamhet med ytterligare fem gymnasieprogram:
Fordons- och transportprogrammet- Personbil
Restaurang- och livsmedelsprogrammet- Kök och servering
Estetiska programmet- Dans
Estetiska programmet- Estetik & Media
Samhällsvetenskapsprogrammet (Beteendevetenskap)- LIU Handboll
Hjo kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska vara
skolins pektionen tillhanda senast den l l maj 20 18. Lägeskommunen Skara har 2018-04-26 fattat
beslut i ärendet och avgett remissvar som tar hänsyn till den gymnasiala verksamheten inom hela
verksamhetsområdet Utbildning Skaraborg. Hjo kommun ställer sig bakom hemkommunens
yttrande ti ll Skolinspektionen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Beslutsunderlag
Remiss -ansökan från Glinsgymnasiet i Skara AB
Skara kommun, sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 20 18-04-26 § 48

Skickas till
skolinspektionen

Utdragsbestyrkande
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2018-69

Svar på remiss -Ansökan från Plusgymnasiet Skövde kommun om
utökning av befintlig gymnasieskola fr.o.m . läsåret 20 19/2020
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att:
Avstyrka ansökan om en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Plusgymnasiet AB fr.o.m. läsåret 2019/2020, samt
Ställa sig bakom hemkommunens yttrande i ärendet.

Sammanfattning
Plu sgymnasi et AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet i Skövde i Skövde kommun
fr.o.m . läsåret 20 19/2020.
Hjo kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska vara
skolinspektionen t illhanda senast den Il maj 20 18. Lägeskommunen Skövde har 2018-04-23
fattat beslut i ärendet och avgett remissvar som tar hänsyn till den gym nasiala verksamheten
inom hela verksam hetsområdet Utbildning Skaraborg. Hjo kommun ställer sig bakom
hemkommunens yttrande till skolinspektionen och avstyrker ansökan.

Beslutsunderlag
Remiss - Ansökan från Plusgymnasiet AB
Skövde kommun, protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 20 18-04-23 § 39/ 18

Skickas till
skolinspektionen

Utdragsbenyrkande
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§ 24

Beredningsärenden
Samverkansavtal för Naturbruksutbildningar (20 17-395)

Föredragande: verksamhetschef BU Katarina Levenby
Fer ielön

Utdragsbestyrkande
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KsBu § 25

Anmälningsärenden
Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Skaraborg 2017
Verksamhetsberättelse för Barnahus Skaraborg 20 17
Verksamhetsberättelse för Fami ljerådgivningen 2017
Verksamhetsberättelse för Socialjouren 20 17
Proto kollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund - Information om ny rutin för
återrapportering till elevens hemkommun av studieresultat samt fö rs lag ti ll beslut om
revidering av§ l O i samverkansavtalet för gymnasieutbildningarna i Skaraborg avseende
IM-programmet.

Justerandes

'ZIC?
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Utdragsbestyrkande

