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Plats

Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg

Tid

Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Joakim Sjöling (S)

Paragrafer

56-76

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Camilla Saxberg
Ordförande

.............................................................................................

Bo Carlsson (C)
Justerande

.............................................................................................

Joakim Sjöling (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsutskottet
2010-12-13

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Barn- och ungdomsutskottet, Sundsgatan 29,
Vänersborg
…...........................................................................
Camilla Saxberg
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Närvarolista
Beslutande
Bo Carlsson (C ) ordförande
Mats Andersson (C ) §56-57
Anders Forsström (M) vice ordförande §58-76
Bengt Larsson (S)
Joakim Sjöling (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Johan Ekström (FP)
------------------ § 56-57
Mats Andersson (C ) §58-76

Tjänstgör för
Anders Forsström (M)
Madeleine Karlsson (S)

Lars G Blomgren (FP)
Henrik Josten (M)
Henrik Josten (M)

Insynsplatser

Kent O. Nilsson (MP)
Lutz Rininsland (V)

Övriga deltagare

Kent Javette, förvaltningschef
Boel Jansson, områdeschef
Mariette Edkvist, förvaltningsekonom
Pernilla Johansson, ekonom
Elisabeth Carlstein, ekonom
Camilla Saxberg, förvaltningssekreterare
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Ärenden
§56

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare mm.

§57

Information

§58

Information

§59

Budgetuppföljning november 2010

§60

Yttrande över revisionsrapport; Delårsrapport 2010-08-31

§61

Ekonomisk internkontroll

§62

Ny resursfördelningsmodell; -resursfördelning inom förskolan

§63

Bidrag till Fridaskolans förskola, grundskola och fritidshem 2011

§64

Bidrag till Vänersnäs förskola, grundskola och fritidshem 2011

§65
§66

Bidrag till Trollhättans Montessoriförskola, förskoleklass, grundskola och
fritidshem 2011
Bidrag till Nya skolan, förskoleklass, grundskola, och fritidshem 2011

§67

Bidrag till Korsebergs förskola 2011

§68

Bidrag till Kartens förskola 2011

§69

Bidrag till Vetegroddens förskola 2011

§70

Bidrag till enskild pedagogisk omsorg 2011, Ljungskile utbildning

§71

Bidrag till enskild pedagogisk omsorg 2011, Christella

§72

Samråd avseende Detaljplan för Sörbyn 1:2 i Vänersborgs kommun

§73

Val av ledamöter till Lokala Skolstyrelsen Sundals Ryr

§74

Information från förvaltningschef

§75

Information från ordförande

§76

Anmälan av postlista och delegationsbeslut

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-13

Sida

4 (24)

§ 56

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare
Ordförande Bo Carlsson (C) öppnar sammanträdet. Att jämte ordförande justera
protokollet väljs Joakim Sjöling (S).

---------------------
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§ 57

Information
Ekonom Pernilla Johansson
Ekonomisk internkontroll, se §61.

Ekonom Elisabeth Carlstein, områdeschef Boel Jansson
- Ny resursfördelningsmodell; -resursfördelning inom förskolan, se §62.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen till handlingarna
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§ 58

Information
Ekonom Elisabeth Carlstein
Informerar övergripande om följande ärenden:
- Bidrag till Fridaskolans förskola, grundskola och fritidshem 2011, se §63.
- Bidrag till Vänersnäs förskola, grundskola och fritidshem 2011, se §64.
- Bidrag till Trollhättans Montessori förskola, förskoleklass, grundskola och
fritidshem 2011, se §65.
- Bidrag till Nya Skolan, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2011, se §66.
- Bidrag till Korsebergs förskola 2011, se § 67.
- Bidrag till Kartens förskola 2011, se § 68.
- Bidrag till Vetegroddens förskola 2011, se §69.
- Bidrag till enskild pedagogisk omsorg 2011, Ljungskile utbildning, se §70.
- Bidrag till enskild pedagogisk omsorg 2011, Christella, se §71.

Förvaltningsekonom Mariette Edkvist
- Budgetuppföljning november 2010, se §59.
- Yttrande över revisionsrapport; Delårsrapport 2010-08-31, se §60.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen till handlingarna
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-13

§ 59

Sida

7 (24)

dnr 2010/24

Budgetuppföljning november 2010
Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört budgetuppföljning avseende november
2010. Uppföljningen visar en justerad budgetavvikelse om 5 644 Tkr.

Förvaltningsekonom Mariette Edkvist föredrog ärendet, presenterade även specifik
budgetuppföljning för Arena Vänersborg.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet noterar informationen till handlingarna

Protokollsutdrag till: ekonomer
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dnr 2010/121

Yttrande över revisionsrapport; Delårsrapport 2010-08-31
PricewaterhouseCoopers har för kommunens revisorer genomfört en granskning av
Vänersborgs kommuns delårsrapport per 2010-08-31. Revisorerna gör bedömningen att
delårsrapporten i allt väsentligt är rättvisande och upprättad enligt god redovisningssed,
även om det förekommer avvikelser och brister som revisorerna specificerar i upprättad
revisionsrapport.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat yttrande över rapporten, daterat 101123,
med synpunkter.

Förvaltningsekonom Mariette Edkvist föredrog ärendet.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar
- att ställa sig bakom yttrande daterat 101123 över revisionsrapport Delårsrapport per
den 31 augusti 2010
- att översända yttrande daterat 101123 till revisorerna samt kommunstyrelsen för
kännedom

Protokollsutdrag till: revisorer, kommunstyrelsen, ekonomikontor, ekonomer
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dnr 2010/38

Ekonomisk internkontroll
Barn- och ungdomsnämnden antog 090517 §92 en plan för ekonomisk intern kontroll
som innehöll följande granskningsområden; lön till ordinarie personal, översyn och
eventuell revidering av rutiner avseende fakturering av fritidslokaler, samt uppföljning
av de år 2009 föreslagna och genomförda förändringarna i rutiner och hantering.
Tjänsteutlåtande och rapport finnes, daterade 101129.
Ekonom Pernilla Johansson föredrog ärendet.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet ställer sig bakom upprättad redovisning, daterad 2010-1129 samt förslag till åtgärder och översänder dokumentet, ekonomisk internkontroll
2010, till kommunstyrelsen och kommunens revisorer för kännedom.

Protokollsutdrag till: revisor, kommunstyrelsen, ekonomikontoret, ekonomer
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dnr 2010/72

Ny resursfördelningsmodell
- Resursfördelning inom förskolan

Barn och ungdomsförvaltningen har konstaterat att behov finnes beträffande
upprättande av nya resursfördelningsmodeller för förskola och grundskola. För
förskolan föreslås den nya modellen träda i kraft 1 januari 2011 och för grundskolan
planeras den träda i kraft från och med höstterminen 2011.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande daterat 101129, i vilket
beskrivs att nya resursfördelningsmodeller inte upprättas i besparingssyfte, syftet är i
stället att de nya modellerna förväntas bidra till att ge enheterna likvärdiga
förutsättningar. Bland annat ska bidrag till enskilda förskolor beräknas på samma sätt
som till kommunens egna förskolor, varpå en tydlig resursfördelningsmodell är av stor
vikt.

Ekonom Elisabeth Carlstein och områdeschef Boel Jansson föredrog ärendet.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att anta en ny resursfördelningsmodell för
förskolan enligt tjänsteutlåtande daterat 101129, gällande från 110101.

Protokollsutdrag till: områdeschef, administrativ chef, ekonomer
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dnr 2010/100, 2010/104

Bidrag till Fridaskolans förskola, grundskola och fritidshem
2011
Från år 2010 gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedriva
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bestämmelserna i skollagen innebär i korthet
att bidragen ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten och det är kommunens budget som ligger till
grund för beslut om bidragen. Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat
tjänsteutlåtande daterat 101129, i vilket bland annat beskrivs att bidraget ska bestå av
två delar, ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar för år 2011:
att grundbidrag utbetalas till barn heltid 1-5 år 119 601 kr/barn
att 15 tim för arbetslösa, föräldralediga barn och barn på allmän förskola betala
82 676 kr/barm
att avdrag för barnomsorgsavgift 1-5 år sker med 8 101 kr/ barn
att till fritidshemmet fördela grundbidrag 29 785 kr/barn
att avdrag för barnomsorgsavgift fritidshem sker med 5 385 kr/ barn
att till förskoleklass fördela grundbidrag 69 475 kr/elev
att till Fridaskolans grundskola fördela grundbidrag för elever inom åk 1-5
68 497 kr/elev, inom åk 6-9 85 320 kr/elev
att bidraget betalas ut efter det antal barn inom förskola och fritidshem som finns
registrerade på Barn och ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning
sker via faktura varje månad.
att för förskoleklass och grundskola är det vårens antal elever som anger bidragets
storlek från 1 januari
att för förskoleklass och grundskola och fritidshem är det höstens antal elever som
anger bidragets storlek från 1 juli.
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start under
perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden januarijuni
att särskild ansökan måste göras för att få del av tilläggsbelopp
Protokollsutdrag till: Fridaskolan, ekonomer, administrativ chef
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dnr 2010/100, 2010/104

Bidrag till Vänersnäs förskola, grundskola och fritidshem 2011
Från år 2010 gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedriva
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bestämmelserna i skollagen innebär i korthet
att bidragen ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten och det är kommunens budget som ligger till
grund för beslut om bidragen. Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat
tjänsteutlåtande daterat 101129, i vilket bland annat beskrivs att bidraget ska bestå av
två delar, ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar för år 2011:
att grundbidrag utbetalas till barn heltid 1-5 år 119 601 kr/barn
att 15 tim för arbetslösa, föräldralediga barn och allmän förskola 82 676 kr/barn
att avdrag för barnomsorgsavgift 1-5 år sker med 8 101 kr/ barn att till fritidshemmet
fördela grundbidrag 29 785 kr/barn
att avdrag för barnomsorgsavgift fritidshem sker med 5 385 kr/ barn
att till förskoleklass fördela grundbidrag 69 475 kr/elev
att till Vänersnäs grundskola fördela bidrag för elever inom åk 1-5 68 497 kr/elev
inom åk 6-9 85 320 kr/elev
att bidraget betalas ut efter det antal barn inom förskola och fritidshem som finns
registrerade på Barn och ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning
sker via faktura varje månad.
att för förskoleklass och grundskola är det vårens antal elever som anger bidragets
storlek från 1 januari
att för förskoleklass och grundskola och fritidshem är det höstens antal elever som
anger bidragets storlek från 1 juli.
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start under
perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden januarijuni
att särskild ansökan måste göras för att få del av tilläggsbelopp
Protokollsutdrag till: Vänersnäs Montessoriskola AB, ekonomer, administrativ chef
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dnr 2010/100, 2010/104

Bidrag till Trollhättans Montessoriförskola, förskoleklass,
grundskola och fritidshem 2011
Från år 2010 gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedriva
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bestämmelserna i skollagen innebär i korthet
att bidragen ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten och det är kommunens budget som ligger till
grund för beslut om bidragen. Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat
tjänsteutlåtande daterat 101129, i vilket bland annat beskrivs att bidraget ska bestå av
två delar, ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar för år 2011:
att
att
att
att
att
att
att
att

att
att
att

att

grundbidrag utbetalas till barn heltid 1-5 år 119 601 kr/barn
15 tim för arbetslösa, föräldralediga barn och allmän förskola 82 676 kr/barn
avdrag för barnomsorgsavgift 1-5 år sker med 8 101 kr/ barn
till fritidshemmet fördela grundbidrag 29 785 kr/barn
avdrag för barnomsorgsavgift fritidshem sker med 5 385 kr/ barn
till förskoleklass fördela grundbidrag 69 475 kr/elev
till Trollhättans Montessori grundskola fördela bidrag för elever inom åk 1-5
68 497 kr/elev, inom åk 6-9 85 320 kr/elev
bidraget betalas ut efter det antal barn inom förskola och fritidshem som finns
registrerade på Barn och ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning
sker via faktura varje månad.
för förskoleklass och grundskola är det vårens antal elever som anger bidragets
storlek från 1 januari
för förskoleklass och grundskola och fritidshem är det höstens antal elever som
anger bidragets storlek från 1 juli.
ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start under
perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden januarijuni
särskild ansökan måste göras för att få del av tilläggsbelopp

Protokollsutdrag till: Trollhättans Montessoriskola AB, ekonomer, administrativ chef
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dnr 2010/104

Bidrag till Nya Skolan, förskolklass, grundskola och fritidshem
2011
Från år 2010 gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedriva
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bestämmelserna i skollagen innebär i korthet
att bidragen ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten och det är kommunens budget som ligger till
grund för beslut om bidragen. Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat
tjänsteutlåtande daterat 101129, i vilket bland annat beskrivs att bidraget ska bestå av
två delar, ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar för år 2011:
att grundbidrag utbetalas till barn heltid 1-5 år 119 601 kr/barn
att 15 tim för arbetslösa, föräldralediga barn och barn på allmän förskola betala
82 676 kr/barm
att avdrag för barnomsorgsavgift 1-5 år sker med 8 101 kr/ barn
att till fritidshemmet fördela grundbidrag 29 785 kr/barn
att avdrag för barnomsorgsavgift fritidshem sker med 5 385 kr/ barn
att till förskoleklass fördela grundbidrag 69 475 kr/elev
att till grundskola fördela grundbidrag för elever inom åk 1-5 68 497 kr/elev,
inom åk 6-9 85 320 kr/elev
att bidraget betalas ut efter det antal barn inom förskola och fritidshem som finns
registrerade på Barn och ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning
sker via faktura varje månad.
att för förskoleklass och grundskola är det vårens antal elever som anger bidragets
storlek från 1 januari
att för förskoleklass och grundskola och fritidshem är det höstens antal elever som
anger bidragets storlek från 1 juli.
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start under
perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden januarijuni
att särskild ansökan måste göras för att få del av tilläggsbelopp
Protokollsutdrag till: Nya Skolan, ekonomer, administrativ chef
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dnr 2010/100

Bidrag till Korsebergs förskola 2011
Från år 2010 gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedriva
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bestämmelserna i skollagen innebär i korthet
att bidragen ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten och det är kommunens budget som ligger till
grund för beslut om bidragen.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande daterat 101129, i vilket
bland annat beskrivs att bidraget ska bestå av två delar, ett grundbelopp och ett
tilläggsbelopp.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar för år 2011:
att
att
att
att

grundbidrag utbetalas till barn heltid 1-5 år 19 601 kr/barn
15 tim för arbetslösa, föräldralediga barn och allmän förskola 82 676 kr/barn
avdrag för barnomsorgsavgift sker med 8 101 kr/ barn
bidraget betalas ut efter det antal barn inom förskolan som finns registrerade på
Barn och ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning sker via faktura
varje månad.
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start under
perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden januarijuni
att särskild ansökan måste göras för att få del av tilläggsbelopp

Protokollsutdrag till: Förskolan villa Korseberg, ekonomer, administrativ chef
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dnr 2010/100

Bidrag till Kartens förskola 2011
Från år 2010 gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedriva
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bestämmelserna i skollagen innebär i korthet
att bidragen ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten och det är kommunens budget som ligger till
grund för beslut om bidragen.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande daterat 101129, i vilket
bland annat beskrivs att bidraget ska bestå av två delar, ett grundbelopp och ett
tilläggsbelopp.

Barn- och ungdomsutskottet
Barn- och ungdomsutskottet beslutar för år 2011:
att
att
att
att

grundbidrag utbetalas till barn heltid 1-5 år 119 601 kr/barn
15 tim för arbetslösa, föräldralediga barn och allmän förskola 82 676 kr/barn
avdrag för barnomsorgsavgift sker med 8 101 kr/ barn
bidraget betalas ut efter det antal barn inom förskolan som finns registrerade på
Barn och ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning sker via faktura
varje månad.
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start under
perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden januarijuni
att särskild ansökan måste göras för att få del av tilläggsbelopp

Protokollsutdrag till: Montessoriförskolan Karten, ekonomer, administrativ chef
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dnr 2010/100

Bidrag till Vetegroddens förskola 2011
Från år 2010 gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedriva
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bestämmelserna i skollagen innebär i korthet
att bidragen ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten och det är kommunens budget som ligger till
grund för beslut om bidragen.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande daterat 101129, i vilket
bland annat beskrivs att bidraget ska bestå av två delar, ett grundbelopp och ett
tilläggsbelopp.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar för år 2011:
att grundbidrag utbetalas till barn heltid 1-5 år 119 602
kr/barn
att 15 tim för arbetslösa föräldralediga barn och allmän förskola 82 676 kr/barn
att avdrag för barnomsorgsavgift sker med 8 101 kr/ barn
att bidraget betalas ut efter det antal barn inom förskolan som finns registrerade på
Barn och ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning sker via faktura
varje månad.
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start
under perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden
januari-juni
att särskild ansökan måste göras för att få del av tilläggsbelopp

Protokollsutdrag till: Vetegrodden förskola, ekonomer, administrativ chef
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Bidrag till enskild pedagogisk omsorg 2011, Ljungskile
utbildning
Enligt skollagen 2 a kap § 13 ska pedagogisk omsorg efter ansökan godkännas av den
kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god kvalitet och säkerhet
samt uppfyller de krav som finns i skollagens 3 §. I juli 2010 beslutade regeringen att
enskild pedagogisk verksamhet också ska ingå i ”Bidragsvillkor för fristående
verksamheter” och att det ska tillämpas första gången på bidragsåret 2011.
I tjänsteutlåtande daterat 101129, beskrivs bland annat att bidrag till enskild pedagogisk
omsorg ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till egna verksamheten. Den närmast jämförbara verksamheten som
kommunen driver är de kommunala familjedaghemmen och familjefritidshemmen.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar för år 2011:
att
att
att
att

grundbidrag utbetalas till barn heltid 1-5 år 100 082 kr/år
15 tim för arbetslösa och föräldralediga barn 45 036 kr/år
och om barnet går ifrån till allmän förskola 55 044 kr/ år skolbarn 6-12 år 54 559 kr/år
bidraget betalas ut efter det antal barn som finns registrerade på barn och
ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning sker via faktura varje
månad.
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1februari för start under
perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden januarijuni
Protokollsutdrag till: Magnus Olsson enskild firma, ekonomer, administrativ chef
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dnr 2010/102

Bidrag till enskild pedagogisk omsorg 2011, Christella
Enligt skollagen 2 a kap § 13 ska pedagogisk omsorg efter ansökan godkännas av den
kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god kvalitet och säkerhet
samt uppfyller de krav som finns i skollagens 3 §. I juli 2010 beslutade regeringen att
enskild pedagogisk verksamhet också ska ingå i ”Bidragsvillkor för fristående
verksamheter” och att det ska tillämpas första gången på bidragsåret 2011.
I tjänsteutlåtande daterat 101129, beskrivs bland annat att bidrag till enskild pedagogisk
omsorg ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till egna verksamheten. Den närmast jämförbara verksamheten som
kommunen driver är de kommunala familjedaghemmen och familjefritidshemmen.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar för år 2011:
att grundbidrag utbetalas till barn heltid 1-5 år 100 082 kr/år
att 15 tim för arbetslösa och föräldralediga barn 45 036 kr/år
att och om barnet går ifrån till allmän förskola 55 044 kr/ år skolbarn 6-12 år
54 559 kr/år
att bidraget betalas ut efter det antal barn som finns registrerade på barn- och
ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning sker via faktura varje
månad.
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start under
perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden januarijuni

Protokollsutdrag till: Christella barnomsorg, ekonomer, administrativ chef
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dnr 2010/117

Samråd avseende Detaljplan för Sörbyn 1:2 i Vänerborgs
kommun
Byggnadsnämnden har enligt Plan – och Bygglagen 5 kap 20§, översänt
samrådshandlingar avseende detaljplan för Sörbyn 1:2 i Vänersborgs kommun.
Planområdet omfattar en del av fastigheten Sörbyn 1:2 och en mindre del av fastigheten
Sörbyn 19:13. Planområdet gränsar i nordväst till en villatomt och i sydväst till en tomt
med radhus. I öster gränsar planområdet till Villagatan. Planens syfte är att ändra en del
av planområdet från allmän plats; park, till allmän plats; parkering.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat yttrande med förslag till beslut, daterat
101130.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Som svar på samråd avseende Detaljplan för Sörbyn 1:2 i Vänerborgs kommun,
beslutar barn- och ungdomsutskottet:
att för detaljplan Sörbyn 1:2 i Vänersborgs kommun,
finns inget att erinra om.

Protokollsutdrag till: byggnadsnämnden, planeringssekreterare
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dnr 2010/119

Val av ledamöter till Lokala skolstyrelsen Sundals Ryr
Regeringen beslutade under slutet av 1990-talet att iscensätta ett försöksprojekt, i form
av att ge kommunerna möjlighet att införa sk Lokala skolstyrelser.
Kommunfullmäktige i Vänersborg beslutade den 27 maj 1997 att en försöksverksamhet
med Lokal skolstyrelse skulle inrättas vid Sundals- Ryrs skola med start från och med
läsåret 1997/1998. Regeringen har förlängt försöksperioden för projekt i ett par
omgångar, barn- och ungdomsnämnden har följt regeringens tidsplan och förlängt
projektet med Lokal skolstyrelse i Sundals- Ryr tom 110630.
Ordförande i Lokala skolstyrelsen Sundals- Ryr har inkommit med förslag till
ledamöter för perioden 110101-111231, om inte barn- och ungdomsutskottet beslutar
något annat. Ledamöter ska enligt Lokala skolstyrelsens arbetsordning väljas av barnoch ungdomsnämnden. Tjänsteutlåtande finnes, daterat 101122.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar:
- att för perioden 110101-111231 utse följande ledamöter till Lokala skolstyrelsen
Sundals Ryr:
Håkan Malmsköld (ordf)
Annica Arnås
Niklas Hansson
Pernilla Rydberg
Ulrika Holmqvist
Monika Laange Gunnarsson
Protokollsutdrag till: ordförande Lokala Styrelsen Sundals Ryr, rektor, områdeschef,
lönekontoret
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§ 74

Information från förvaltningschef

-

Förvaltningschefen framför ett tack för det arbete som barn- och ungdomsutskottet
genomfört under hösten 2010, samt tillönskar utskottet en god jul och gott nytt år.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till handlingarna
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§ 75

Information från ordförande
-

Reflekterar över frågeställningar som hanterats av barn- och ungdomsutskottet
under hösten 2010, bland annat frågor kring Arena Vänersborg, ny
resursfördelningsmodell med mera.

-

Tillönskar barn- och ungdomsförvaltningens personal en riktigt god jul.

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera informationen till handlingarna
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§ 76

Anmälan av postlista och delegationsbeslut
-

Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av postlista för perioden 101104-101201

Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att notera delegationsbeslut och postlista till
handlingarna.
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