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2018-09-26

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Plats och tid

Öringen, Stadshuset, kl. 14.00 - 16: l O

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ann-Christine Fredriksson (M) ordf.
Richard Bengtsson (M)
Christer Klang (M)
Per-Erik Sondeli (C)
Bodil Hedin (S) vice ordf.
Carl-Henrik Jensen (S)
Vakant (Mp)
Benkt-Eric Lindh (L), insynsplats
Thomas Karlsson (SD), insynsplats
Ulrica LindstrÖffi (Kd), insynsplats
Fredril< f'Jildasson Brusberg (V)
Eva Ulfenborg, verksamhetschef AoS
Annica Bodin, Barnomsorgshandläggare
Stina Lennartson, Ekonom
Maria Börjel, utredningssekreterare
Linda Persson, enhetschef
Charlotte Warling, enhetschef

Övriga delt>gande

Utsesattjustera

Carl-Henrik Jensen (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset 20 18-09-26

Underskrifter

sekreterare
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Paragrafer
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Maria Börjel

Ordförande
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Ann-Christine Fredriksson
Justerare
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Carl-Hen rik Jenfem

ANSLAG
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagsavla

Organ

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Sammantridesdatum

2018-09-26

Protokollet publiceras
Förvaringsplats för
protokollet

2018-09-27
Stadshuset, Hjo

Protokollet tu ned

2018-10-18
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 38

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-26

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 39

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

f
Justeniondes signatur

Utdragsbestyrkande
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KsBu § 40

Informationsärenden

Läget i barnomsorgen

Föredragande: Annika Bodin, Barnomsorgshandläggare

Budgetuppföljning 3 perioden jan-aug
Föredragande: Stina Lennartson, ekonom
Läget i verksamheterna
Föredragande: Eva Ulfenborg, verksamhetschef AoS
Uppföljning av verksamhetsplan
Föredragande: Eva Ulfenborg, verksamhetschef AoS
översyn av AME
Föredragande: Charlotte Warling, enhetschef och Linda Persson, enhetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-175

Beslut om tillfällig utökning av fritidsplatser på Fågelås
Föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att bevilja Fågelås Föräldrakooperativs ett tillfälligt tillstånd
om att ta emot maximalt 23 barn på fritids under läsåret 2018/2019.

Sammanfattning
Fågelås Föräldrakooperativ inkom 20 18-06-04 med en ansökan om tillfällig utökning av antal barn
i fritidsgrupp. Kooperativet har enligt sitt permanenta tillstånd rätt att ha 15 barn i fritidsgrupp.
Under läsåret 20 18/20 19 har verksamheten behov av 22 fritidsplatser. Den tillfälliga utökningen
beror på att det är få barn som slutar på fritids efter innevarande läsår och att de nya barnen
som tillkommer i höst är barn som går i kooperativets förskoleverksamhet och som blir
fritidsbarn till hösten. Det tillkommer också två nya barn från Hjo tätort.

Beslutsunderlag
Fågelås föräldrakooperativs ansökan 20 18-06-03

Skickas till
Fågelås föräldrakooperativ
Barn och utbildning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

