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Organ Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
 

 

Sammanträdesdatum 2019-01-15 Paragraf: 1 – 8 

Anslaget sätts upp 2019-01-22  Anslaget tas ner  
 2019-02-13 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift 

 

  

 Elsebeth Sandén 

 

Plats och tid Banvakten, Kommunhuset, Skillingaryd 15 januari 2019 klockan 13:00 
– 16:10 

Beslutande  Jenny Larsen (KD) ordförande 
Helena Erlandsson (S) vice ordförande  
Christer Holmgren (M)  
Jan-Olof Svedberg (SD) 
Atcha Adinda (L)

 
Övriga närvarande 

 
Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef 
Elsebeth Sandén, nämndsekreterare 
Marie Wingren, ekonom § 2 
Stina Nordström, kvalitetsstrateg § 6 

Utses att justera Helena Erlandsson (S) Paragraf 1 – 7 

Justeringens plats och 
tid 
 

Bun-förvaltningen, måndag 21 januari 2019 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

                     Elsebeth Sandén
  

Ordförande 
 

  Jenny Larsen
  

Justerare 
 
 

  Helena Erlandsson 
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Ekonomi – Uppföljning december 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Preliminär ekonomirapport december 2018. 
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Elev- och barnomsorgsrapport 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
  
Förslag till beslut 
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet.  
Det är många barn i kö till förskolorna i norra delen av kommunen. 
Förvaltningen presenterar temporär lösning till Åvikens förskola är klar. 
 
Bullerbyns förskola började sin verksamhet i de nya lokalerna 14 januari 
2019. Fråga om invigning – förvaltningen visste inte när det blir. Önskemål 
om att utskottet blir inbjudna. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport januari 2019  
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Motion – Porrfilter i skolan              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att utreda och sammanställa ett förslag och 
återkomma till utskottet. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen får uppdrag att utreda och sammanställa ett förslag och 
återkomma till utskottet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (EMP) har lämnat in en motion 
2018-11-13 med förslag att Vaggeryds kommun inför webbfiltrering i 
skolan gällande porr, våld och illegal nedladdning av upphovsrättsskyddat 
material. 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
senast 1 april 2019. 
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Verksamhetsberättelse 2018 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information och att beslut tas i nämnden. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna lämnad information och att beslut tas i nämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen tar upp ärendet för diskussion. Går igenom förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsberättelse 2018. 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2019-01-15 § 5 2019/015 6

 

 

 

                                               

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Mål och uppföljning  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning 
om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt 
uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för 
en skola i framkant. 
 
Förvaltningschefen tar upp: 
SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) rapport 
och information om höstterminens betyg för klass 9. 
Förvaltningschefens uppdrag 2019 – återkommer även nästa arbetsutskott 
för beslut i nämnd i februari. 
Politisk viljeinriktning 2019–2022 – fortsatt process 
Status lokaler utifrån lokalplan 
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Vitesföreläggande 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Förvaltningen får uppdrag att arbeta fram förslag till vitesföreläggande. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet ger förvaltningen uppdrag att arbeta fram förslag till 
vitesföreläggande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utrett elevens situation i skolan.  
Vårdnadshavarna vitesföreläggs i syfte att dessa ska bidra till att eleven 
fullgör sin skolplikt. 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Arbetsutskottet deltar i skolriksdagen 6 – 7 maj 2019. 
Sammanträdet för arbetsutskottet flyttas från den 7 maj till fredagen 3 maj 
med start 9:00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar  

1. Skolriksdag 6 - 7 maj.  
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