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BUN § 94 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande
BUN § 94 Godkännande av föredragningslistan ................................................................................. 3
BUN § 95 Långsiktig plan för måltidsverksamheten i Eksjö kommun ............................................... 4
BUN § 96 Budgetuppföljning per 2017-05-31 .................................................................................... 6
BUN § 97 Budget 2017/2018 .............................................................................................................. 7
BUN § 98 Byte av skolform – Getingen i Ingatorp ............................................................................. 8
BUN § 99 Förskollärare i förskolan .................................................................................................... 9
BUN § 100 Remissvar samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet ........................................................................................................................................ 10
BUN § 101 Projekt Nyanländas lärande ............................................................................................ 11
BUN § 102 Utvärdering Skolriksdag 2017 ........................................................................................ 12
BUN § 103 Presidie- och skolchefsträff ............................................................................................ 13
BUN § 104 Anmälan till huvudman .................................................................................................. 14
BUN § 105 Uppföljning av anmälan till huvudman .......................................................................... 15
BUN § 106 Brukarråd ........................................................................................................................ 17
BUN § 107 Obesvarade motioner ...................................................................................................... 18
BUN § 108 Lägesbeskrivning Storegårdsområdet/övriga lokaler ..................................................... 19
BUN § 109 Redovisning av delegationsbeslut .................................................................................. 20
BUN § 110 Anmälningsärenden ........................................................................................................ 21
BUN § 111 Öppna förskolan i Mariannelund, oberett ärende ........................................................... 23
BUN § 112 Måltidspolicy för Eksjö kommun, oberett ärende .......................................................... 24
BUN § 113 Övriga ärenden ............................................................................................................... 25

Ärendebeskrivning

Ärende Öppna förskolan i Mariannelund tillkommer.
Ärende Måltidspolicy för Eksjö kommun tillkommer.
Ärende Nuläget på Furulundsskolan tillkommer under övriga ärenden.
Ärende Öppen ungdomsverksamhet tillkommer under övriga ärenden.
Ärende Klagomålshantering tillkommer under övriga ärenden.
Ärende Nuläget sociala sektorns situation tillkommer under § 97.
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BUN § 95 Långsiktig plan för
måltidsverksamheten i Eksjö kommun
Dnr 2017-BUN0058
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker nedanstående punkter, under
förutsättning att planen kompletteras med drifts- och investeringskostnader
uppdelade på ordinarie verksamheterna och för beredskapsändamål samt att
underlag inklusive kostnadsberäkningar presenteras i budgetberedningen för
2018-2020
att kök upp till 40 portioner ska fungera som mottagningskök,
att tillagningskök ska finnas i Eksjö, Mariannelund, Hult, Höreda och
Ingatorp samt eventuellt i Hjältevad,
att uppdra till förvaltningen att ta fram funktionsbeskrivning för
måltidsverksamheten,
att uppdra till förvaltningen att tillsammans med Eksjö kommunfastigheter ta
fram krav på miljö- och hållbarhet vid inköp av köksutrustning,
Ärendebeskrivning
En översyn har genomförts av köken i kommunen. Syftet är att ha en
långsiktig plan för dessa med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler
och utrustning i köken.
Frågor som belysts är:
 Vilken verksamhet skall bedrivas i köken?
 Antal portioner idag och i framtiden?
 Tillagnings- eller mottagningskök?
 Vilken utrustning behövs och vilka krav ska ställas på lokaler och
utrustning?
För att kommunen tillsammans med fastighetsbolaget skall tillhandahålla
måltider till barn och äldre på ett bra sätt med hög kvalité även i framtiden,
med ett för miljön hållbart sätt, krävs en samstämmighet i hur köken skall
utformas.
Då det finns kök i kommunen där behovet av renovering, upprustning eller
förändring av verksamheten är mer eller mindre akut har dessa prioriterats
för att få med behovet av extra medel i budgetprocessen 2018-2020. Dessa
kök har Eksjö Kommunfastigheter och TT-storkök fått i uppdrag att ta fram
en kostnadsbild för, både vad gäller lokalrenovering och köksutrustning.
Arbetet med att ta fram en kostnad pågår och skrivelsen kompletteras med
siffrorna så snart det är klart. Samtliga kök ingår i planen.
Justerandes sign
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Strategiskt beslut bör tas av kommunstyrelsen vilka kök ska ha vilken
funktion.
Då det är viktigt att det ur såväl säkerhets- som effektivitetssynpunkt finns
tillagningskök på vissa orter föreslås att det inom orterna Eksjö, Höreda,
Hult, Ingatorp och Mariannelund finns tillagningskök (ev i Hjältevad).
Ur attraktivitets-, effektivitets- och kostnadssynpunkt bör kök med mindre
antal portioner vara mottagningskök. Därför föreslås att kök med mindre än
40 portioner/dag ska fungera som mottagningskök
Gränsdragningen över vad som hyresgästen (måltidsverksamheten) respektive
hyresvärden (Ekfab, Ebo, Itolv) ska stå för i investeringsväg bör klaras ut
med respektive hyresvärd. Önskvärt att likvärdiga avtal eftersträvas.
Storköksutrustning är energi- och vattenkrävande. Samtidigt finns möjlighet
att med rätt utrustning minska arbetsbelastningen i köken. Därför bör miljöoch hållbarhetskrav fastställas vid upphandling av storköksutrustning.
Framtagna behov ska beaktas i budget 2018-2020 hos kommunen respektive
Eksjö kommunfastigheter.
Barn- och ungdomsnämnden lyfter fram vikten av att ärendet borde
presenterats tidigare för att ingå i budgetberedningen 2018.
Sven-Olov Lindahl (L) föreslår att kostnaderna bör presenteras fördelade
utifrån skolans- och trygghetspunktens behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Långsiktig plan för måltidsverksamheten i Eksjö kommun,
daterat 2017-06-09
Måltidsverksamheten i Eksjö kommun, kökens framtida funktion –
information, daterad 2017-06-09
_____________
Utdrag:

Ledningsutskottet
Måltidschef, barn- och ungdomssektorn
Måltidsutvecklare, Eksjö kommun
Enhetschef måltider, sociala sektorn
Akten
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BUN § 96 Budgetuppföljning per 2017-05-31
Dnr 2017-BUN0001
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar vidare
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättad budgetuppföljning.
Ärendebeskrivning

Sektorns driftutfall efter april månad är 163,3 mnkr vilket motsvarar 42,6
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 41,7 procent.
Sektorns helårsprognos för driften är 385 mnkr vilket motsvarar en avvikelse
mot budget med -2,0 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i
prognosen är -0,5 procent.
Sektorns investeringsutfall efter maj månad är 0,56 mnkr vilket motsvarar
13,9 procent av helårsbudgeten.
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 4,0 mnkr vilket motsvarar en
avvikelse mot budget med 0 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i
prognosen är 0 procent.
Sektorsekonom informerar om att rektorer och förskolechefer har i uppdrag
att innan semester inkomma med helårsprognos.
Annelie Sjberg (M) efterfrågar den fördjupade analysen gällande
måltidsverksamhetens kostnader.
Ordförande lyfter frågan om hyresintäkter för elevboendena under
sommaren.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2017-05-31
_____________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 97 Budget 2017/2018
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Tf. barn- och ungdomschef informerar om att det tidigare redovisat arbetet
fortsätter för att hålla budget 2017.
Sektorsekonom informerar om att budgetarbete pågår för att ha en budget i
balans även under 2018.
_____________
Utdrag:

Justerandes sign
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BUN § 98 Byte av skolform – Getingen i
Ingatorp
Dnr 2016-BUN0058
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att verksamheten Getingen i Ingatorp från och med 2017-08-01 övergår från
pedagogisk omsorg till förskola.
Ärendebeskrivning
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2016-06-14 beslutades att
verksamheten vid förskolan Getingen i Ingatorp från och med 2016-08-01
skulle övergå från förskola till pedagogisk omsorg i form av
”familjedaghemmet Getingen”. Nämnden beslutade även att
familjedaghemmet Getingen skulle återgå till skolformen förskola så snart en
förskollärare anställts.
Barn- och ungdomssektorn har nu rekryterat två förskollärare till
familjedaghemmet och kan nu på lagligt sätt bedriva skolformen förskola vid
verksamheten. Tjänsterna tillträds 2017-06-12 och 2017-07-03.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Byte av skolform – Getingen i Ingatorp, daterad 2017-06-01.
_____________
Utdrag:

Förskolechefer i Eksjö kommun
Barnomsorgshandläggare i Eksjö kommun
Administratörer barn- och ungdomssektorn
Akten

Justerandes sign
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BUN § 99 Förskollärare i förskolan
Dnr 2017-BUN0042
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att under förutsättning att rekrytering av förskollärare inte lyckas, tillåta att
annan lämplig sökande tillsvidareanställs.
Ärendebeskrivning
Sedan en tid tillbaka klassas förskollärare som ett bristyrke. Det finns alltså
fler arbetstillfällen än utbildade förskollärare.
Barn- och ungdomssektorn önskar ge förskolechefer i Eksjö kommun
möjlighet att tillsvidareanställa lämplig sökande under pågående brist och
utbildning.
Fortsättningsvis är målsättningen fortfarande att i första hand anställa
förskollärare och att förskollärare alltid har företräde om inte särskilda skäl
föreligger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förskollärare i förskolan, daterad 2017-04-28
_____________
Utdrag:

Förskolechefer i Eksjö kommun
Utvecklingsledare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 100 Remissvar samling för skolan –
Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
Dnr 2017-BUN0055
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ta del av informationen och ställer
sig bakom det presenterade remissvaret.
Vidare beslutar barn- och ungdomsnämnden
att hänskjuta de slutliga formuleringarna till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Tf. barn- och ungdomschef informerar om att Eksjö kommun är utsedd till
remisskommun gällande Samling för skolan ”Nationell strategi för kunskap
och likvärdighet”, Skolkommissionens betänkande. Vidare informeras barnoch ungdomsnämnden om det remissvar som i dagsläget fortfarande är under
arbete. Barn- och ungdomsnämnden för fram synpunkter utifrån den
information som ges och är eniga om att remissunderlaget är komplext.
Beslutsunderlag
Remiss från utbildningsdepartementet, daterad 2017-04-27
Arbetsmaterial - Remiss samling för skolan kap 8 ökat nationellt ansvar för
skolans finansiering
_____________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 101 Projekt Nyanländas lärande
Dnr 2016-BUN0119
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Tf. barn- och ungdomschef informerar om projektet Nyanländas lärande som
hittills resulterat i nedanstående åtgärder:












Mottagandeplan reviderad
Rektors roll
Synvändan
Föräldraintroduktion
Kartläggning
Kunskapsutveckling
Kulturmöten
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Modersmål-studiehandledning
På väg mot E
Sva-lärarträffar

Tf. barn- och ungdomschef beskriver i korthet innebörden av åtgärderna.
Jan Hall (M) ställer frågan om hur många nyanlända skolbarn som finns i
Eksjö kommun. Tf. barn- och ungdomschef svarar att det i dagsläget är cirka
40 nyanlända elever i årskurserna 6-9 och att man räknas som nyanländ de
fyra första skolåren.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 102 Utvärdering Skolriksdag 2017
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden utvärderar deltagandet vid Skolriksdag 2017
utifrån frågeställningar.
Ordförande lyfter fram vikten av att ta intryck av andra framgångsrika
kommuner samt att använda inspirationen från Skolriksdag 2017 för att i
Eksjö kommun skapa nytänkande och ge underlag för diskussioner i
samband med start av nya processer eller förändringsarbete.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att det föreläsningsmaterial som finns
från Skolriksdag 2017 publiceras åtkomligt för nämnden.
_____________

Justerandes sign
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BUN § 103 Presidie- och skolchefsträff
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Tf. barn- och ungdomschef Anne-Marie Pejrud och Ingegerd Axell (S)
informerar från presidie- och skolchefsträffen i Värnamo den 2 juni, som de
bägge upplevde väldigt positivt och givande.
Förmiddagen för träffen var en gemensam stund för presidierna och
skolcheferna med programpunkter enligt nedan:




Värnamos värdegrundsarbete, ” Alla vill, alla kan, alla ska lyckas”
Information om pågående projekt, FoUrum utbildning
Stipendieutdelning och presentation av examensarbeten

Under eftermiddagen träffades presidierna, representerade från nio
kommuner, för vidare diskussioner.
_____________

Justerandes sign
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BUN § 104 Anmälan till huvudman
Dnr 2017-BUN0002
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Tf. barn- och ungdomschef rapporterar att det sedan senaste sammanträdet
har kommit in fyra anmälningar från kommunens förskolor och skolor
angående kränkande behandling.
Beslutsunderlag
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, 4 st 2017-BUN0002-029-032
_____________
Utdrag:

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 105 Uppföljning av anmälan till
huvudman
Dnr 2017-BUN0002
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen med
påpekande om särskild granskning av rutinåtgärder för de skolor som inte
anmält några kränkningar till huvudmannen
Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare Katarina Norén redovisar de anmälningar om kränkande
behandling som har anmälts till huvudmannen under vårterminen 2017 samt
ger en analys kring anmälningarna.
Under terminen har 32 anmälningar gjorts till huvudmannen från förskolor,
grundskolor och gymnasieskolan i Eksjö kommun före dagens sammanträde.
En grundskola och Eksjö gymnasium har inte gjort någon anmälan. Alla
ärenden, utom 15, har avslutats efter utredning och vidtagna åtgärder.
Rektorerna och förskolecheferna bedömer att det fortfarande är ett
utvecklingsområde att bedöma om ett ärende är en konflikt eller en
kränkande behandling. De tror också att det finns ett visst mörkertal som
beror på att rutiner behöver förbättras för dokumentation och anmälan till
huvudman. Genom kompetensutveckling kan fler kränkningar
uppmärksammas av personalen.
Eksjö gymnasium har Speak-up-appen som ett komplement. Under våren har
tre anmälningar inkommit via appen. Eksjö Gymnasium kommer fortsätta att
implementera den till eleverna under nästa läsår.
Utvecklingsledare informerar vidare om att verksamheten ytterligare behöver
förstärka fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsans
personal är en viktig resurs i det arbetet. Verksamheterna kommer att utöka
sin kuratorsorganisation så att varje skola har tillgång till en kurator som kan
arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. Eleverna behöver få redskap
att hantera konflikter och vårda sina relationer.
Skolornas planer behöver förtydligas och kommuniceras så att all personal,
och alla elever vet vilka rutiner som gäller. På vissa skolor behöver rutinen ses
över så att dokumentationen lämnas vidare till skolledning, som i sin tur
anmäler till huvudmannen.

Justerandes sign
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-06-14

16 (25)

Beslutsunderlag
Uppföljning av anmälan till huvudman om kränkande behandling 2017
Tjänsteskrivelse analys av anmälan till huvudman om kränkande behandling,
daterad 2017-06-12.
_____________
Utdrag:

Rektorer i Eksjö kommun
Förskolechefer i Eksjö kommun
Utvecklingsledare i Eksjö kommun
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 106 Brukarråd
Dnr 2016-BUN0002
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden tar del av de brukarrådsprotokoll som har
kommit in sedan senaste sammanträdet.
Ingbritt Martinsson (C) upplevde det mycket positivt att man på
Grevhagsskolans brukarråds mötesanteckningar lyft fram Plan mot
diskriminering och kränkande behandling genom länk till Eksjö kommuns
hemsida och dokumentet.
Skolgårdarna är fortfarande aktuella frågor som diskuteras på brukarråden
och bör beaktas i skolgårdsplanen och därefter återkopplas till nämnden och
respektive brukarråd.
Beslutsunderlag
Brukarrådsprotokoll, Ingatorpsskolan 170511
Brukarrådsprotokoll, Eken och Stocksnäs 170509
Brukarrådsprotokoll, Grevhagsskolan 170531
Brukarrådsprotokoll, Höreda skola 170510
_____________
Utdrag:

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 107 Obesvarade motioner
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Det finns för närvarande inga obesvarade motioner hos barn- och
ungdomssektorn.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 108 Lägesbeskrivning
Storegårdsområdet/övriga lokaler
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Tf. barn- och ungdomschef rapporterar om aktuellt läge kring
ombyggnationerna på Storegårdsområdet och övriga lokaler.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 109 Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2016-BUN0003
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Sedan föregående sammanträde har följande delegationsbeslut rapporterats
till barn- och ungdomssektorn.
Mottagande i särskolan
Mottagande i grundsärskola. Beviljade 1 st.
Skolskjuts
Skolskjuts. Beviljade 8 st, avslag 0 st.
_____________
Utdrag:

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-06-14
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BUN § 110 Anmälningsärenden
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Avstängning av elever, Eksjö Gymnasium
Tf. barn och ungdomschef informerar.
Statsbidrag
Barn- och ungdomssektorn har ansökt och beviljats statsbidrag för:
 skolhuvudmän som inrättar karriärvägar för lärare våren 2017
 barn som vistas i landet utan tillstånd för 2016
 kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet
för nyanlända elever för 2017
 lärarlönelyftet 170101-170630
 hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
för 2017
Förskoleklass 2017/2018
Tf. barn- och ungdomschef informerar om Skolväsendets
överklagandenämnds beslut avseende skolplacering i förskoleklass
2017/2018.
Resultatuppföljning
Vid kommande nämndssammanträde kommer resultatuppföljning för läsåret
2016/2017 att presenteras.
Rekryterings- och behörighetsläget
Vid kommande nämndssammanträde kommer rekryterings- och
behörighetsläget att presenteras.
Full behovstäckning
Vid kommande nämndssammanträde kommer en presentation att ges om hur
sektorn når målet för full behovstäckning inom barnomsorgen i Eksjö
kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-06-14
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Barn- och ungdomssektorn kick off
Barn- och ungdomsnämnden bjuds in till kick off den 17 augusti. Program
och anmälningslänk har mailats till barn- och ungdomsnämnden.
Elev med hög frånvaro
Tf. barn- och ungdomschef informerar om en elev med hög frånvaro vid
Furulundsskolan i Mariannelund. Rektor medverkar för ytterligare
redovisning vid nämndens sammanträde i augusti. Barn- och
ungdomsnämnden föreslår att även gode man inbjuds för att i samarbete med
nämnden och rektor föreslå åtgärder.
Beslut i anmälan till JO
Tf. barn- och ungdomschef informerar om det beslut som tagits av JO
avseende anmälan daterad 2016-08-31.
Beslut om namn på Kommunala aktivitetsansvaret
Beslut har fattats kring namn på Kommunala aktivitetsansvaret.
Verksamheter som är berörda fick skicka in namnförslag. Utifrån detta valdes
namnet Uturn, med betydelsen att ungdomar ska kunna göra en u-sväng i sitt
liv och börja om på nytt samt att man poängterar att det är din tur nu och att
de som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret kommer att ha fokus
på den enskilde individen.

_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden
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BUN § 111 Öppna förskolan i Mariannelund,
oberett ärende
Dnr 2017-BUN0056
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att öppna förskolan i Mariannelund stängs från och med 2017-07-01, och
att det i lokalerna från och med 2017-08-07 bedrivs allmän förskola.
Ärendebeskrivning
Sektorns planering var att hålla öppna förskolan i Mariannelund öppen under
hela 2017, men på grund av ett lågt besöksantal önskar man stänga ner
verksamheten från och med 2017-07-01. Lokalerna kommer från och med
2017-08-07 användas till allmän förskola där behovet finns. Personal från
öppna förskolan kommer att ingå i den ordinarie personalbemanningen inom
förskoleverksamheten i östra kommundelen.
_____________
Utdrag:

Förskolechefer i Eksjö kommun
Barnomsorgshandläggare i Eksjö kommun
Utvecklingsledare, barn- och ungdomssektorn
Administratörer, barn- och ungdomssektorn
Kontaktcenter i Eksjö kommun
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-06-14
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BUN § 112 Måltidspolicy för Eksjö kommun,
oberett ärende
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommuns Kostpolicy, som antogs 2013, ska revideras en gång varje
mandatperiod. Arbetet med att utvärdera policyn har pågått under hösten
2016 och fram till nu, maj 2017. Ett förslag på förändringar och ny
benämning, Måltidspolicy istället för Kostpolicy, har tagits fram i samråd med
arbetsgrupper från barn- och ungdomssektorn och sociala sektorn.
Livsmedelsverket har, sedan policyn antogs 2013, tagit fram ett måltidspussel
där man utgår från 6 olika pusselbitar - Goda, Säkra, Integrerade, Trivsamma,
Hållbara och Näringsriktiga måltider. Utgångspunkten i arbetet med att
revidera policyn har varit att väva in det så kallade måltidspusslet på ett bra
sätt. I arbetet med att utveckla och förbättra måltidsverksamheten blir
pusselbitarna ett utmärkt verktyg för att få med alla delar i en
måltidsupplevelse för att den ska bli så bra som det är möjligt.
Pusselbiten Hållbara måltider har omformulerats och målen för kommunen
är att öka andelen svenskproducerade, tidigare närproducerade, och
ekologiska livsmedel. För att förtydliga den formulering betyder det dock inte
att man kan ställa krav i upphandling på svenska produkter men kommunen
skall i framtiden arbeta för att styra kraven i livsmedelsupphandlingen åt
varor och produkter framställda i Sverige.
Organisatoriskt har det skett en del förändringar vilket betyder att
ansvarsfrågan för måltidsverksamheten nu vilar på respektive sektor med en
sammanhållande funktion centralt i form av en måltidsutvecklare.
_____________
Utdrag:

Förskolechefer i Eksjö kommun
Barnomsorgshandläggare i Eksjö kommun
Utvecklingsledare, barn- och ungdomssektorn
Administratörer, barn- och ungdomssektorn
Kontaktcenter i Eksjö kommun
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-06-14
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BUN § 113 Övriga ärenden
Nuläge Furulundsskolan
Peter Lindholm (S) önskar information om nuläge på Furulundsskolan.
Tf. barn- och ungdomschef informerar om nuläget och att verksamheten
arbetar hårt med rekrytering, vidare informeras kort om den klassindelning
som gjorts och då på lågstadiet.
Öppen ungdomsverksamhet
Ingegerd Axell (S) önskar information om planerade aktiviteter för
ungdomarna under sommaren. Tf. barn- och ungdomschef informerar om att
det kommer finnas aktiviteter i kommunen under veckorna 26-32 under
namnet ”Sommarkul”. Mer information om aktiviteterna finns på Eksjö
kommuns hemsida.
Eksjö kommuns klagomålsrutiner
Ingbritt Martinsson (C) lyfter frågan kring Eksjö kommuns klagomålsrutiner.
Utvecklingsledare Katarina Norén beskriver rutinerna som barn- och
ungdomssektorn arbetar utifrån och att rutinen även finns tillgänglig på Eksjö
kommuns hemsida.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

