Protokoll Brukarråd
för Kullalyckan, Delfinen, Pingvinen, Korallen, Sjöhästen och Krokodilen
2019-04-03 Kl. 18.30 – 20.00
Närvarande: Marie Grahn, Diana Ringblom Lagerman, Lena Henriksson, Jenny Egbäck, Ingrid
Gustafsson, Annamaria Hurtig, Emelie Berenfors, Lisa Offenbartl Svegard och Stig Axelsson.

1. Dagens ordförande Jenny Egbäck hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Till justerare valdes Emelie Berenfors och Lena Henriksson.
3. Inget från föregående protokoll.
4. Ekonomi.
Budgetuppföljningen för januari och februari visar att budgeten är i balans. Det
verksamheten kan spara in på är vikarietimmar under personalens sjukfrånvaro och
semester. Detta görs när det är möjligt att personalen kan samarbeta kring barngrupperna.
Stora besparingar pågår inom kommunen.
Lena informerade om att personalbemanningen på kommunens alla avdelningar ska vara
2,75 % i tjänster och att verksamheterna tilldelas budget utifrån den personalbemanningen.
Kullalyckan kommer inte att klara denna besparing under verksamhetsåret 2019/2020, men
kommer att sänka personalbemanningen med 35 % i tjänster från och med hösten 2019.
Det är ett dilemma att hamna på precis 2,75 % i tjänst, då personalen arbetar 100 %, 90 %,
75 %, 55 % eller 50 %. Man kan inte ändra den ordinarie personalens tjänsteprocent.
De 20 % i tjänster som återstår att spara kommer att göras när det sker förändringar i
personalgruppen.
Vissa personalförflyttningar inom Kullalyckan kommer att göras till hösten 2019 för att
bemöta besparingarna och fördela förskollärarresurserna i huset.
5. Information från Storbrukarrådet.
Ingen av föräldrarepresentanterna som deltog i dagens möte var närvarande på
Storbrukarrådet. Protokollet kommer att ges till Brukarrådets föräldrarepresentanter.
6. Information från våra kontaktpolitiker.
Besparingar under 2020 väntas bli 20 miljoner. Det pågår stora diskussioner om hur detta ska
kunna genomföras på en redan låg tilldelad budget.
7. Verksamhetsfrågor.
Familjedaghemmet Pingvinens verksamhet kommer att vara ”vilande” under hösten 2019,
då de båda anställda valt att samtidigt börja arbeta i andra kommuner. Verksamheten kan
vara ”vilande” då det under hösten är lättare att erbjuda alla barn en annan placering.
Föräldrarna har fått önska en ny placering.

Syftet med vårens föräldraenkät var att följa upp förskoleverksamhetens trygghetsarbete
och läroplansområdet ”Förskola och hem”. Svarsfrekvensen var låg precis som förra året,
drygt 50 % och det är också få kommentarer. Generellt visar resultatet på positiva svar.
Positiva svar om inskolningen - bra information, anpassad inskolning för mitt barn, att en
blivande kompis var med samt att personalen har ett bra bemötande, visar engagemang och
är lyhörda. Negativt svar var att det på ett av familjedaghemmen var många olika vikarier
under en tid, då också en inskolning pågick.
Trivselaktiviteter
Kullalyckan anordnar gårdsfest för barn, föräldrar och personal måndagen
den 13 maj kl. 17.00.
Delfinen och familjedaghemmen anordnar midsommarfirande för barn, föräldrar
och personal måndagen den 17 juni kl. 17.30.
Semesterstängt
Kullalyckan, Delfinen och familjedaghemmen har stängt vecka 28 – 31. Under dessa veckor
erbjuds sommaromsorg på Galaxen. Skriftlig information har delats ut till alla föräldrar.
Kommande stängningsdagar
Kullalyckan stänger den 27 maj och 16 augusti.
Delfinen och familjedaghemmen stänger den 17 maj och 23 augusti.
De föräldrar som har behov av barnomsorg tar kontakt med Lena minst en vecka innan
dessa datum.
Nästa brukarråd äger rum den 11 september 2019 kl.18.30 på Kullalyckan.
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