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Barn- och ungdomsnämnden
2022 BUN0077

Ärendebeskrivning Hållbarhetsarbete på förskolorna
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har gett barn- och ungdomskontoret i uppgift att
tillsammans med förskolorna ta fram ett förslag på hur en miniminivå på våra förskolor skulle
kunna se ut inom miljö och hållbarhet för att skapa mer likvärdiga förutsättningar.
Arbetsutskottet vill även att det presenteras ett budgetbehov som nämnden kan använda för att
begära medel från Hylte Kommuns klimatkonto.
Förskolor i Hylte Kommuns regi, 10 st.
Torups förskola
Rödluvans förskola
Kinnareds förskola
Linnéans förskola
Solgläntans förskola
Sunnanängs förskola
Sörgårdens förskola
Tallens förskola
Lönnens förskola
Kantarellens förskola
Torups förskola och Sörgårdens förskola är större enheter med fler avdelningar än 3.
För att ha ett likvärdigt miljö- och hållbarhetsarbete inom samtliga förskolor i kommunen har
rektorerna i förskolan tillsammans med Barn- och ungdomskontoret enats om följande
moment man ska arbeta med.
Kompostering, odling, källsortering, uppsamling regnvatten och fortbildningstid/interna
studiebesök.
För att det ska vara ett likvärdigt arbete inom alla områden behöver alla förskolor utrustning
för att kunna organisera och genomföra miljö- och hållbarhetsarbete.
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Nedan listas behov och tillhörande ungefärliga kostnader.
Antal uppsättningar grundar sig på antalet förskolor och de större förskolorna Torup och
Sörgården räknas som två st. Det ger ett totalt antal enheter på 12st.
Inköp görs enligt avtal och där avtal inte finns görs inköp i första hand lokalt. Inköp görs
utifrån den miljöpolicy som gäller för förskolor och som är förenlig med en giftfri förskola.

Område

Vad ska göras

Kostnad/enhet

Kompostering
Odling

Inköp av varmkompost, 12 st
Inköp av vinbärsbuskar,
blåbärsbuskar och rabarber.
Inköp av pallkragar
Inköp av jord/gödsel/
Trädgårdsredskap/
kompostströ/fröer o likn
Inköp av sorteringskärl
Inköp av vattentunna
Studiebesök inkl lön
vikarie/kompetensutveckling

1500 - 2000 kr
1000 kr

Källsortering
Vattensamling
Fortbildning

1000 kr
500 kr/år

12 000 kr
6 000 kr/år

1000 kr
1000 kr
500 kr

12 000 kr
12 000 kr
6 000 kr

Totalt budgetbehov
uppstart
Totalt budgetbehov
löpande

Ulf Nilsson
Barn- och ungdomschef

Totalt
budgetbehov
18 000 - 24 000 kr
12 000 kr

72 000 – 78 000
kr
6 000 kr/år

Gunilla Abrahamsson
Skolexpert

