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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Plau och tid

Öringen Stadshuset kl. 14.00 - 16.30

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ann-Christine Fredriksson (M), ordförande
Sandra Lind (S), vice ordförande
Malin Carlbom (M)
Richard Bengtsson (M)
Per-Erik Sandell (C)
Lars-Göran Svensson (S)
Michael 'Nennerberg (S)
Eddie \"lallin (Sd)
Mari-Louise Brage, skolchef

Övriga delt>gande

Charlotte Warling, verksamhetschef arbete och socialtjänst §§ 19-22
Maria Börjel, verksamhetsutvecklare/sekreterare
Stina Lennartsson, ekonom § 21

Utsesattjustera

Sandra Lind (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2020-04-28
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ANSLAG
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagsuvla
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 19

Val av protokolljusterare
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att utse Sandra Lind (S) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 20

Dagordning
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att fastställa föreslagen dagordning.
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 21

lnformationsärenden
Ekonomi
Föredragande: Stina Lennartsson, Ekonom
Covid-19; åtgärder och läget i verksamheterna
Föredragande: Charlotte Warling, verksamhetschef arbete och socialtjänst
Covid-19; åtgärder och läget i verksamheterna
Föredragande: Mari-Louise Brage, Sko/chef
Läget i barnomsorgen
Föredragande: Mari-Louise Brage, Sko/chef, Maria Börje/, Verksamhetsutvecklare
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 22

Beredningsärenden
Revidering av riktlinjer - ekonomiskt bistånd (2013-204)
-

Systematiskt kvalitetsarbete (2020-1 17)
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 23

Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från
Olinsgymnasiet i Skara AB om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i
Skara kommun fr.o.m. läsåret 2021 /2022
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn och ungdomsutskottet beslutar att avråda från godkännande av ansökan från
Olinsgymnasiet om godkännande som huvudman av utökning av befintlig fristående
gymnasieskola gällande estetiska programmet med inriktning dans och inriktning teater. Beslutet
fattas i enlighet med Skara kommuns beslut från BUN den 23 april

Sammanfattning
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i Skara kommun fr.o.m .
läsåret 2021 /2022. Hjo kommun har av skolinspektionen beretts möjlighet att lämna remissvar i
frågan senast den 8 maj 2020.

Beslutsunderlag
Remiss från skolinspektionen - Ansökan från Olinsgymnasiet i Skara AB om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola
Barn och utbildningsnämnden i Skaras beslut från sammanträdet den 23 april

Skickas till
Skolinspektionen
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 24

Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från
Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för utökning
av befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas
gymnasieskola i Skövde läsåret 2021 /2022
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn och ungdomsutskottet beslutar att tillstyrka ansökan från Plusgymnasiet AB om utökning av
verksamheten.

Sammanfattning
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas gymnasieskola i Skövde i
Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. Plusgymnasiet ansöker om att utöka verksamheten
med ytterligare ett program, ekonomiprogrammet inriktning ekonomi, med 12 platser per år.
Utökningen medför att Drottning Blankas gymnasieskola i Skövde hösten 2023 ökat antalet
platser med 36.

Beslutsunderlag
Remiss från skolinspektionen - Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman
för utökning av befintlig fristående gymnasieskola
Protokollsutdrag BUN § 46/20 Skövde kommun

Skickas till
Skolinspektionen
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 25

Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från IT-Gymnasiet
Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet i Skövde
kommun fr.o.m. läsåret 2021 /2022
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn och ungdomsutskottet beslutar att tillstyrka ansökan från IT-Gymnasiet Sverige AB om en
utökning av verksamheten.

Sammanfattning
IT-Gymnasiet Svarige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet i Skövde i Skövde kommun
fr.o.m. läsåret 2021 /2022. IT-Gymnasiet Sverige AB ansöker om att utöka verksamheten med
ytterligare en inriktning, design och produktutveckling, på teknikprogrammet med 12 platser per
år. Utökningen medför att NTI Gymnasiet i Skövde hösten 2023 ökat antalet platser med 36.

Beslutsunderlag
Remiss från skolinspektionen - Ansökan från IT-Gymnasiet Sverige AB om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola
Protokollsutdrag BUN § 47/20 Skövde kommun

Skickas till
Skolinspektionen
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