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Hanna Källberg (L)
Otto Stryhn (SD)
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Maria Katris (S) (14.00-15:30) §24
Jan Magnusson (tf. Förvaltningschef)
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Linda Apelqvist (Drogförebyggare 14:15-14:45) §24
Kristina Jakobsson (Administrativ chef) §§25-27
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§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35

Information och överläggning
Flerårsstrategi 2019-2021 Barn-och ungdomsnämnden
Budgetuppföljningar 2019
Lokalförsörjningsplan 2019-2022
Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås kommun
Val av kontaktpolitiker 2019-2022
Resultat GR-enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg
2018
Arbetsmiljö- Risk- och konsekvensanalyser 2018-2019
Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2018/2019
Delegationsbeslut 2019- central administration
Meddelanden
Uppdrag: Utvärdera förändringar inom kostverksamheten
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§ 24

Information och överläggning
Ärendebeskrivning
- Ordförande har beslutat om att flytta nämndens sammanträde i juni till den 11 juni,
arbetsutskottets sammanträde flyttas till 4 juni
- Information om dom i förvaltningsdomstolen i beslut rörande tillsyn av fristående förskolor
- Klart med ny förvaltningschef, Helena Balte tillträder tjänsten från och med 1 april, som en
följd av detta är tjänsten som verksamhetschef för förskola vakant, Sandra Gustafsson är
under rekryteringsperioden tillförordnad verksamhetschef för förskola
14:15-14:45 Håkan Fransson föredrag drogvaneundersökning
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§ 25 2019.044 BUN

Flerårsstrategi 2019-2021 Barn-och ungdomsnämnden
Ärendebeskrivning
Enligt anvisning för Flerårsstrategi ska beslutad nämndbudget överensstämma med inläst
budget i Ekonomisystem samt Hypergene. Överensstämmande avser varje rad i
resultaträkningen.
Förvaltningens yttrande
20 februari 2019 fattade Barn- och ungdomsnämnden beslut om Flerårsstrategi 2019-2021.
Internbudgetarbetet var då en pågående process och har nu avslutats. Nämnden behöver på
nytt fatta beslut om förändrad resultaträkning mot den av nämnden tidigare beslutad.
Ärendet är behandlat i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskottet 2019-03-12 §17, med
följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden fastställer Barn- och
ungdomsnämndens resultaträkning för Flerårsstrategi 2019-2021.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer Barn- och ungdomsnämndens resultaträkning för
Flerårsstrategi 2019-2021.
Beslutsunderlag
 Bilaga BUNmars Flerårsstrategi 2019-2021 uppdaterad resultaträkning
 §17 BUN AU Flerårsstrategi 2019-2021 Barn-och ungdomsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 26 2019.085 BUN

Budgetuppföljningar 2019
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader. Justerat protokoll
och rapport ska skickas till kommunstyrelsen.
Beredning
Årsprognosen per februari 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat
resultat, det vill säga ett nollresultat. Förvaltningen bedömer att det är fortsatt arbete med att
anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och att förskole- och
skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.
Ärendet är behandlat i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskottet 2019-03-12 §18, med
följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per februari år
2019.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per februari år 2019.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
 §18 BUN AU Budgetuppföljningar 2019
 Bilaga budgetuppföljning BUN februari
Paragrafen är justerad
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§ 27 2019.071 BUN

Lokalförsörjningsplan 2019-2022
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan ingår som en del i
kommunensövergripande lokalförsörjningsplan. Planeringsperioden omfattar åren 20192022. Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt verktyg för att kommunen ska ha möjlighet att
planera det långsiktiga behovet av lokaler. Planen revideras årligen för att kunna utgöra ett
underlag till budgetberedning samt tillväxtprogram.
Beredning
Förslaget till lokalförsörjningsplan för barn- och ungdomsnämnden för 2019-2022 innehåller
lokalbehov utifrån kapacitet och framtida behov. Årets lokalförsörjningsplan innehåller inga
prognoser på delområdesnivå. Anledningen är att det saknas aktuella uppgifter per
delområde. När prognoser på delområdesnivå finns presenterade kan förvaltningen arbeta
vidare med att analysera och utveckla arbetet med lokalförsörjning.
Ärendet är behandlat i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskottet 2019-03-12 §19, med
följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna
Lokalförsörjningsplan 2019-2022.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna Lokalförsörjningsplan 2019-2022.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
 §19 BUN AU Lokalförsörjningsplan 2019-2022
 Lokalförsörjningsplan BUN 2019_2022
Paragrafen är justerad
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§ 28 2017.059 BUN

Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
På Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2017-01-17 väckte Anna Hansson (MP) och
Gunnar Boija (MP) nämndinitiativ att utreda om det kan startas fler uteförskolor i kommunal
regi i Alingsås. Barn- och ungdomsnämnden gav därefter förvaltningen i uppdrag att bereda
ärendet genom att;
 Ta fram underlag och statistik kring kö-situationen och efterfrågan för nuvarande
uteförskola Lodjuret,
 Öka förskolornas utevistelse och öka uterummets funktion i verksamheten samt
 Undersöka förutsättningarna för förskolebuss genom att se på erfarenheter från
andra kommuner.
I uppföljning av ärendet vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2018-03-27,
redogör förvaltningen för att uteförskolan Lodjuret i Ängabo svarar upp mot den efterfrågan
av särskild utomhusverksamhet som finns. Förvaltningen redogör också för hur
utomhusverksamheten och utemiljön utgör en viktig del av verksamheten på samtliga
förskolor. Förvaltningen ges vidare uppdrag att;
 Slå samman Ängabo uteförskola med Ängabo förskola för att kunna vidareutveckla
utomhusverksamheten. Uppföljning av sammanslagningen av förskolorna ska ske
under 2019.
 Arbeta vidare med att utveckla utomhusverksamheten på samtliga förskolor som en
del i arbetet med att skapa mindre barngrupper och utveckla förskolans kvalitet.
 Arbeta vidare med ett förarbete och kostnadsberäkningar för en bussförskola.
Beredning
Sedan höstterminen 2018 är Ängabo förskola och Ängabo uteförskola en gemensam
förskola. Detta för att platserna på ett bättre sätt skulle kunna fördelas utifrån barnens ålder
och mognad, inom ramen för urvalskriterierna för placering i förskolan. De familjer som
önskat barnomsorgsplats på Ängabo förskola och önskat den särskilda uteverksamheten har
fått det. Även familjer som inte specifikt önskat uteverksamheten har fått placering där
eftersom antalet lediga platser är fler än de specifika önskemålen. Söktrycket till
uteverksamheten är lågt. I dagsläget är det 48 barn i kö, omplacering eller nyplacering, till
Ängabo förskola, och endast en familj har uttryckt önskemål om att få sin placering i
uteverksamheten. Förvaltingens bedömning är därför att det inte finns underlag för fler
förskolor med utomhusprofil. Sammanslagningen har inte inneburit någon förändring av
utomhusverksamheten på avdelningen och tidigare förskolan Lodjuret.
För att kunna erbjuda en god utomhusverksamhet, anpassa mängden utevistelse efter
barnens ålder och varje barngrupps behov och förutsättningar ser förvaltningen fördelar med
att fortsätta utveckla arbetet på alla förskolor. Ett långsiktigt arbete, som omfattar samtliga
kommunala förskolor i Alingsås, pågår genom att utveckla organisation och arbetssätt i
förskoleverksamheten utifrån skolverkets riktlinje om barngruppernas storlek och ytterligare
kvalitetsfaktorer som påverkar kvaliteten i förskolans verksamhet. Detta innebär bland annat
inne- och utemiljön i förskolan, personalens kompetens, personaltäthet och sammasättning
samt antal barn i grupperna. Arbetet med att utveckla inne- och utemiljön handlar dels om
hur förskolan utnyttjar de olika miljöerna under dagen för att ge barnen möjlighet att vara i
Justerandes sign
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mindre grupper och dels om att utveckla de pedagogiska miljöerna både inomhus och
utomhus. En del i det här arbetet innebär att samtliga förskolor ska utnyttja utemiljön mer än
tidigare och att barnen i alla kommunens förskolor därigenom får en utvecklad verksamhet
utomhus.
Förvaltningen har arbetat vidare med förarbete och kostnadsberäkningar för en bussförskola.
Till en bussförskola behövs en specialbyggd buss istället för en ordinarie avdelning. Där
utgör en ordinarie avdelning och en förskolebuss basen för två barngrupper. De båda
barngrupperna växlar vistelse i buss och traditionell lokal varannan vecka och
förskoleverksamheten bygger därmed på dels en utforskande verksamhet i flexibel miljö och
möjligheter till bearbetning av upplevelser från utflykter i mer traditionell förskolemiljö. 2018
beräknades årskostnaden för en bussförskola till drygt 1,2 miljoner (enligt kostnadsuppgifter
från Lerums kommun). Kostnaden är inklusive personalkostnad för busschaufför 8 timmar
per dag. Kostnaden för en nybyggd traditionell förskoleavdelning beräknas till 760 000
kronor, vilket tillsammans med kostnaden för en årsarbetare är jämförbart. I fortsatt
omvärldsbevakning ser förvaltningen att grannkommunernas kostnader ökat bl.a. på grund
av att kostnaden för chaufför till viss del tillkommer utöver grundbemanning av pedagogisk
personal. Eftersom kostnaden beräknas bli högre än nystart av en traditionell avdelning och
att Alingsås kommun för närvarande har tillräckligt med förskoleplatser för att möta upp det
behov som finns så är förvaltningens förslag att inte arbete vidare för en bussförskola i
nuläget. Förvaltningen ser ett behov av att istället prioritera nybyggnation av större förskolor
som ersättning för de äldre förskolor som idag drivs med mindre ändamålsenliga lokaler.
Denna byggnation är i linje med utvecklingen av förskolemiljön, både inom- och utomhus
samt förändringsarbete att skapa enheter vars lokaler ger bättre möjlighet att dela upp
barnen i mindre barngrupper.
Ärendet är behandlat i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskottet 2019-03-12 §20, med
följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och lägger
den till handlingarna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 §20 BUN AU Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås kommun
Paragrafen är justerad
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§ 29 2019.042 BUN

Val av kontaktpolitiker 2019-2022
Ärendebeskrivning
Den 22 maj 2012 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om en ny
kontaktpolitikermodell som fortskridit sedan dess. Under mandatperioden 2015-2018 har
samtliga ledamöter och ersättare, med undantag ordförande och vice ordförande, i barn-och
ungdomsnämnden haft uppdrag som kontaktpolitiker. Politikerna har fördelats mellan
förvaltningens verksamheter; förskola, grundskola f-6 inkl. fritidshem, grundskola 7-9 och
grundsärskola.
Beredning
Barn-och ungdomsförvaltningens förslag är att det ska finnas representanter inom de fyra
verksamheterna förskola, F-klass- skolår 6 och fritidshem, skolår 7-9 och grundsärskola
enligt följande:
Antal repr fr Antal repr fr M, L,
Antal repr fr
Verksamhet
S, V
KD, C,
SD
Förskola

3

3

1

F-klass- skolår 6,
fritidshem

3

3

1

Skolår 7-9

2

2

Grundsärskola

1

1

Ur verksamheternas perspektiv är det önskvärt med kontinuitet. Uppdraget som
kontaktpolitiker för en verksamhet kvarstår därför under hela mandatperioden eller tills
ledamoten/ersättaren lämnar sitt nämnduppdrag och ersätts med en ny ledamot/ersättare.
Om en ledamot trots detta önskar byta verksamhet under mandatperiodens gång, får ärendet
väckas i nämnden på samma sätt som övriga frågor.
Ordförande och vice ordförande har inga uppdrag som kontaktpolitiker.
Rollen som kontaktpolitiker
Syftet med kontaktpolitiker är att ge ledamöter och ersättare ökad kunskap om verksamheten
samt att fungera som en länk mellan verksamhet och nämnd. I uppdraget som
kontaktpolitiker ingår att hålla sig informerad om tilldelad verksamhet samt att göra
studiebesök eller på annat sätt hålla upprätthålla kontakt med personal inom verksamheten.
Uppdraget har ansetts viktig ur ett verksamhetsperspektiv då personal gärna vill träffa
representanter för barn- och ungdomsnämnden för visa sin arbetsplats, dela med sig av
erfarenheter samt ställa frågor. Genom detta kan politiker få en bra grund för
ställningstaganden i det politiska uppdraget.
Förvaltningen anordnar även fyra kvalitetsträffar per år med olika teman där politiker träffar
förvaltningsledning, rektorer och förskolechefer.
Justerandes sign
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Har man åtagit sig ett uppdrag som kontaktpolitiker är det viktigt att fullgöra uppdraget med
viss kontinuitet. Kontakter kan tas med rektor/förskolechef i respektive verksamhet för att
diskutera om det finns viktiga/aktuella frågor samt lämplig tid för besök.
Rektorer/förskolechefer kan också bjuda in kontaktpolitikerna till sin verksamhet.
Ärendet är behandlat i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskottet 2019-03-12 §21, med
följande förslag till beslut: Arbetsutskottet hänskjuter beslut till barn- och ungdomsnämndens
sammanträde 26 mars 2019.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare fördelas som
kontaktpolitiker för verksamheterna under mandatperioden 2019-2021 enligt följande:
Verksamhet

Förskola

F-klass- skolår
6,
och fritdshem
Skolår 7-9

Grundsärskola

Politiker från S, V
1. Maria Katris
2. Jonathan
Gustafsson
3. Anders Juhlin

Politiker från M, L,
KD, C

Politiker från SD
(2)

1. Robin Almanakis
1. Otto Stryhn
2. Viktor Edgren
3. Marita Unosson

1. Kerstin
1. Jenny Helgesson
1. Mats
Kristensson
2. Laila Freiholtz
Bjelkemyr
2. Henrik Öhrvall
3. Luzaan Eisa
3. Anders Svan
1. William Törnqvist
1. Hanna Källberg
2. Anders
2. Martin Tirhammar
Wengholm
1. Annika Olofsson 1. Noomi Hellgren

Expedieras till
Rektorer och förskolechefer
Beslutsunderlag
 §21 BUN AU Val av kontaktpolitiker 2019-2022
Paragrafen är justerad
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§ 30 2019.087 BUN

Resultat GR-enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk
omsorg 2018
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun genomförde under hösten 2018, tillsammans med övriga kommuner i
Göteborgsregionen, den regiongemensamma enkäten till vårdnadshavare inom förskola och
familjedaghem. Syftet med enkäten är att få ett underlag som visar hur vårdnadshavarna
uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. Resultatet
kommer att användas i Alingsås systematiska kvalitetsarbete under 2019.
Förvaltningens yttrande
Kommunerna i Göteborgsregionen har ännu en gång genomfört en regiongemensam enkät
till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem. 62,3 % av vårdnadshavarna i Alingsås
svarade på enkäten. Enkäten besvarades av en vårdnadshavare per barn. Svarsfrekvensen
har minskat jämfört med föregående år men ligger på genomsnittet i regionen. Förvaltningen
kommer att arbeta för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt inför nästa undersökning.
Enkätsvaren visar på mycket goda resultat. Mest positiva är vårdnadshavarna i Alingsås
kring upplevelsen av trygghet och gemenskap. Att barnen möts av personal som de känner
igen, tas väl omhand och att förskolan är rolig, trygg och lärorik.
Det är glädjande att vårdnadshavarna fortsatt uppfattar förskolans arbete kring barns
möjlighet till inflytande på verksamhetens innehåll. Detta är ett långsiktigt arbete som
kommer att prioriteras för vidare utveckling.
Enkätsvaren visar goda resultat inom pedagogik där vårdnadshavare uppfattar att förskolan i
hög grad arbetar för att gynna barnens språkutveckling. Även matematik och naturvetenskap
visar goda resultat, dock behöver dessa områden kommuniceras tydligare. Information och
möjlighet för vårdnadshavare att påverka arbetet i förskolan är ett område som behöver
utvecklas framåt.
Som helhet har resultaten gått ned marginellt jämfört med föregående år. Vad gäller
förutsättningen för barn att ingå i mindre och större grupper har resultatet förändrats i
motsats mot målsättningen att barnen ska vistas i mindre grupper under huvuddelen av
dagen. Arbetet med dessa grupperingar kommer att intensifieras under året.
Vid jämförelse mellan Alingsås kommun som helhet och GR-kommunernas resultat syns att
siffrorna nästan är helt identiska. I jämförelse med 2017 är det, både i Alingsås och GR,
information och inflytande som har lägst resultat 2018. Dock ska sägas att siffran ligger inom
spannet för ”God” på 5,3, vilket är ett bra resultat på den 1-7 siffriga skalan.
Det finns skillnader i resultaten mellan olika förskoleenheter samt mellan förskolor och
avdelningar inom respektive enheter. Respektive förskolechef och förskola analyserar
resultaten för respektive verksamhet som ett av underlagen i det systematiska
kvalitetsarbetet. Eftersom resultatet är olika mellan olika förskolor finns det goda möjligheter
att ta stöd i de verksamheter som visar högre resultat i det fortsatta arbetet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-03-26

Ärendet är behandlat i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskottet 2019-03-12 §22, med
följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 §22 BUN AU Resultat GR-enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk
omsorg 2018
 Bilaga GR-enkät förskola och pedagogisk omsorg
Paragrafen är justerad
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§ 31 2019.086 BUN

Arbetsmiljö- Risk- och konsekvensanalyser 2018-2019
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverkets författningssamling anger att arbetsgivaren vid en större förändring skall
göra en risk- och konsekvensanalys för att på detta sätt belysa eventuella hälsorisker vid
förändringen. Analysen görs av arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och består av
tre delar; undersökning, riskbedömning och åtgärd.
Förvaltningens yttrande
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts konsekvens- och riskanalyser till barn
och ungdomsnämnden två gånger per år. Alla enheter som genomför större förändringar
under året ska skicka in risk- och konsekvensanalyser inför vår- och hösttermin.
Under perioden oktober 2018 till februari 2019 har totalt 4 risk- och konsekvensanalyser
inkommit. 2 risk- och konsekvensanalyser berör organisationsförändring och förändring av
ledarskap. 1 risk- och konsekvensanalys berör inre organisation på en enhet. 1 risk- och
konsekvensanalys berör beslut om tillfällig flytt av barn- och ungdomskontoret.
I samtliga fall har risker analyserats och handlingsplaner har upprättats. Risk- och
konsekvensanalyser som skickas till förvaltningen lyfts i förvaltningens samverkansgrupp,
som är tillika skyddskommitté. Efter att ärendet är behandlat i nämnden diarieförs samtliga
inkomna risk- och konsekvensanalyser.
Ärendet är behandlat i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskottet 2019-03-12 §23, med
följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger
den till handlingarna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 §23 BUN AU Arbetsmiljö- Risk- och konsekvensanalyser 2018-2019
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-03-26

§ 32 2018.571 BUN

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2018/2019
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn
eller elev anmälas av rektor respektive förskolechef till huvudmannen (Barn- och
ungdomsnämnden).

Beredning
En anmälning har inkommit till förvaltningen där händelsen rör elever sinsemellan.
Händelsen är under utredning. Det är första gången en anmälan görs kring alla barn/elever.

LPN: 15-190303
Händelse där elev psykiskt, fysiskt och verbalt kränkt en annan elev. Händelsen skedde
utanför skoltid men har konsekvenser för eleverna under skoltid. Vårdnadshavare är
informerade. Sociala myndigheter är inkopplade.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BUNmars Anmälningar om kränkande behandling läsåret 219/2019
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-03-26

§ 33 2019.001 BUN

Delegationsbeslut 2019- central administration
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till
Barn- och ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att Barn- och ungdomsnämnden
får ompröva eller fastställa delegationsbeslut. Däremot står det nämnden fritt att återkalla
lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och
ungdomskontoret.

Förvaltningens yttrande
Central administration 2019, dnr 2019.001 BUN
Tf. Förvaltningschef, H. Balte
Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt, 3 st
Administrativ chef, K. Jakobsson
Beslut om uppsägning av plats inom barnomsorgen, fritidshem och förskola, 1 st
Beslut om uppsägning av plats inom barnomsorgen, fritidshem, 1 st
Överklagande gällande nekande beslut för placering vid skolenhet ht 2019
(förvaltningsbesvär), 14 st
Överklagande gällande nekande beslut för placering vid skolenhet ht 2019
(laglighetsprövning), 1 st
Planeringsstrateg, M. Persson
Beslut att medge skolskjuts (feb), 25 st
Beslut att inte medge skolskjuts (feb), 1 st
Verksamhetschef, R. Törnell
Yttrande till skolinspektionen, 1 st
Rektorer/förskolechefer 2019, dnr 2019.002 BUN
Rektor M. B. Eriksson, Ängabo område
Beslut om utökad tid i fritidshem, SL 14:6, 1 st
Lpn: 2019- 1990
Rektor P. Eriksson, Långared/Lendahl område
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Period 190214-190215
Rektor G. Haraldsson, Långared/Lendahl område
Beslut om ställföreträdande rektor, SL 2:9
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-03-26

Period 190212-190213
Föreskolechef S. Próder, Noltorp område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5, 1 st
Lpn: 2019-2006
Föreskolechef U. Andersson, Bjärke område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7, 1 st
Lpn: 2019-2018
Rektor, L. Hurtig, Hemsjö Skola
Nekande beslut ang. placering i grundskolan, SL 9:15, 7 st
Rektor, M. von Feilitzen, Nolhagaskolan
Nekande beslut ang. placering i grundskolan, SL 10:30, 39 st
Anställningsbeslut 2019, dnr 2019.003 BUN
Sammanlagt 68 stycken beslut fattade under perioden 181127 - 190213
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BUNmars Delegationsbeslut 2019
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-03-26

§ 34

Meddelanden
Ärendebeskrivning
1. Uppföljning av Policy för funktionshinderfrågor
2. Synpunkt samt svar angående komposthink i Magra Skola
3. Synpunkt angående händelse i Ängabo särskola
4. Remiss från miljöskyddskontoret: Naturvårdsprogram 2020
5. Uppföljning av skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Alingsås kommun
gällande Noltorpskolan
6. Remiss - Motion angående utredning om lärarassistenter i grundskolan
7. Grundläggande granskning 2018
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-03-26

§ 35 2019.124 BUN

Uppdrag: Utvärdera förändringar inom kostverksamheten
Ärendebeskrivning
Anton César (S) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till barn- och
ungdomsnämnden för beslut:
Vi socialdemokrater i barn- och ungdomsnämnden känner det angeläget att utvärdera
förändringar som skett inom kostverksamheten. Kommunal inkom till BUN med en skrivelse
(daterad 20190206) om kostverksamheten. Skrivelsen handlar om konsekvenser av att
kosten lades ut i privat regi till ISS år 2010 och att skolorna samtidigt började servera tre
rätter vilket får anses vara en betydande ändring av verksamheten. Enligt skrivelsen gjordes
ändå ingen risk- och konsekvensanalys. Vidare tycks heller inga anpassningar av kök,
utrustning eller lokaler ha genomförts. Situationen har ansträngts ytterligare efter införandet
av 12 veckors meny vilket kräver en meny bestående av 3 rätter x 5 dagar x 12 veckor = 180
rätter. Det innebär t. ex. att en rätt kan ha en ingrediens onsdag v 2 och sedan dröjer det 12
veckor innan den används igen. Det ställer höga krav på kyl, frys och förråd.
Enligt skrivelsen vittnar personalen på ISS om att det är svårt att följa menyn för att kökens
kapacitet inte är anpassade för att göra alla moment som menyn kräver. Enligt uppgift sker
även ett betydande matsvinn på grund av svårigheterna att beräkna hur mycket mat som går
åt av de tre olika rätterna.
Med anledning av det som beskrivs i skrivelsen, men även våran egen uppfattning av
arbetsförhållandena inom kostverksamheten samt rapporterade problem med matsvinn,
anser vi att det är på sin plats med en utvärdering av de ovan beskrivna förändringarna inom
kostverksamheten samt vad de gett för konsekvenser.
Vi yrkar därför:
- Att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utvärdera kostverksamheten
och utreda vilka konsekvenser införandet av tre rätter kombinerat med 12 veckors
meny har inneburit för arbetsmiljö, ätandefrekvens, matsvinn, mm.
En gedigen utvärdering av kostverksamheten skulle ge barn- och ungdomsnämnden ett
underlag att utreda alternativa upplägg för kostverksamheten. Valfriheten med tre maträtter
behöver nödvändigtvis inte betyda att barnen och eleverna äter bättre. Det kan vara mer
kostnadseffektivt och bättre ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv att servera färre antal
rätter som barnen gillar och faktiskt äter upp. Satsa på kvalitet framför kvantitet. Sådana
förändringar kan även tänkas ge möjlighet till sidovinster såsom flerårsstrategimålet att öka
den ekologiskt och närproducerat eller, vid eventuell kostnadsbesparing, införa fria
pedagogiska måltider för personal i de lägre åldrarna.
För socialdemokraterna i Alingsås barn- och ungdomsnämnd,
Anton César (S)
Beslut
Ärendet lämnas till barn- och ungdomsförvaltningen för beredning.
Paragrafen är justerad
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