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l~ mun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Plats och tid Oden, Parkgatan 4, Alvesta 10 september 2014 kl. 13.30- 17.05 
Ajournering mellan§ 62 och§ 63 kl. 15.00-15.20 

Justerade paragrafer 61 - 70 

Beslutande 

övriga deltagare 

Thomas Johnsson (M), ordf. 
Gunilla Gustafsson (M) 
Anne Johansson (M) 
Per Ribacke (S) §§ 61, 63-70 
RolfMarklund (S) 
Thomas Haraidsson (C) 
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Kauko Antbacke (KD) 
Britta Biinger (FP) 
Rickard Björkman (S) 

Thomas Andersson 
Gudrun Henriksson Wikerstål 
Kennert Svensson 
Ewa Ringius 
Inga Buerschasser 
Marika Svensson § 62 
Maria Trymell § 62 
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Utbildningsnämnden 

sekreterare 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Ordförande -' _ 
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Ju,te'a'e --R~~~~~----------------------------------

Sammanträdesdatum 

Anslaget under tiden 

Förvaringsplats 

Underskrift 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Utbildningsnämnden 

2014-09-10 
2014-09-24-2014-10-15 
Utbildningsförvaltningen Parkgatan 4, Alvesta 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 61 

Meddelande 

Redogörelse 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Dnr 2014/30.009 

Utbildningsnämnden har tagit del av följande meddelande: 

l. Sammanträdesprotokoll AU 2014-08-13, 2014/29.006 
2. Sammanträdesprotokoll AU 2014-08-27, 2014/29.006 
3. Sammanträdesprotokoll ANT 2014-06-18, 2014/17.006 
4. Sammanträdesprotokoll ANT 2014-08-12, 2014/17.006 
5. Meddelande om inspektion- IVO, 2014/244.624 
6. Ansökan om utökning av verksamhet- Änglagårds förskola, 2014/300.009 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att ta del av meddelandena ovan vid 
nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 

1 (15) 



Alvest a 
l~ mun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Utbildningsnämnden 

UN § 62 Dnr 2014/30.009 

Informations- och diskussionsärende 

Redogörelse 
Ordförande informerar: 

Kommunstyrelsen har 2014-09-02 enigt ställt sig bakom att ett ärende förs till 
nästa Kommunfullmäktige rörande önskemål från Utbildningsnämnden om ett 
kompletterande beslut gällande ombyggnation av förskolan Aringsås på l mkr 
utöver tidigare beslut i Kommunfullmäktige. 
En redovisning av orsaker till uppkommet underskott i budget 2014 har 
redovisats till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har noterat att en 
åtgärdsplan för att komma tillrätta med det stora underskottet inte är möjlig att 
upprätta och därefter genomföra under innevarande år. 
En kontinuerlig uppföljning av antalet förskolebarn och elever i grundskola 
och gymnasieskola sker i syfte att i god tid få en uppfattning om eventuell 
ökning och konsekvenser för budget. 

Ung Företagsamhet Kronoberg: 

Marika Sunesson och Maria Trymell från Ung företagsamhet Kronoberg 
presenterar sin verksamhet. 

Förvaltningschef informerar: 

Angående lokaler 

- Cirka l 000 elever och l 00 lärare har bytt lokaler inför skolstarten i 
augusti. Arbetet med flyttningen mellan lokaler har gått smidigt. 
skolstarten har fungerat bra. 

Allbo lärcenter: 
Gymnasieskolans Introduktionsprogram har flyttat in och startat på 
Fabriksgatan 13. Skollunch köps in av privat företag och serveras i 
angränsande f d Matkällaren. Vissa arbetsmiljöåtgärder kvarstår att 
genomföra. 
Anpassning av lokal på Hjärtenholmsvägen är genomförd. Paviljonger 
för SFI-studerande är på plats. Undervisning har startat enligt plan. 

Hagasko lan: 
Det nya högstadiet har fått namnet Hagaskolan. Verksamheten är 
igång enligt plan. Endastombyggnation av sal för träslöjd är försenad 
och beräknas tas i bruk inför vårterminen 2015. 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämn den 

Förvaltningen ges i uppdrag att 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Återkomma med en kostnadsredovisning i relation till 
Utbildningsnämndens beslut rörande lokalförändringarna för Allbo 
lärcenter och Hagaskolan. 

Sida 

3(15) 

Förmedla ett stort tack från utbildningsnämnden till förvaltning, lärare och elever för 
ett väl genomfört arbete med omflyttning inför skolstart. 

Grönkullasko lan: 
Skolan har anpassats till en F-6skola. Renovering av skolan fullföljs 
enligt plan och beräknas vara klar i oktober. Nuvarande 
ersättningspaviljonger under ombyggnadstiden avvecklas då. 

Lilla Grönkulla: 
Byggnaden kommer att nyttjas till fritidshem för särskola (Barken) 
samt förskola (Skogsbacken). Tre förskaleavdelningar finns i plan. 
Under hösten öppnas två avdelningar, medan den tredje avdelningen 
anstår. För närvarande behövs den inte, då en del nyanlända barn 
istället valt Islamska förskolan. Förvaltningen marknadsför dock den 
kommunala förskolan bl a av integrationsskäL 

Vislandasko lan: 
Allbohus arbetar vidare med det av Kommunfullmäktige fattade 
beslutet gällande Vislandaskolans ombyggnad till en driftskostnad av 
max 900 tkr. Alternativ ombyggnad som diskuterats i organisationen 
är inte aktuell i nuläget. 

Mohedaskolan: 
En tillfällig paviljong för musikundersvisning tas nu i bruk på grund 
av trångboddhet i skolbyggnaden. En lokalanpassning kommer också 
att ske för att förbättra tillgänglighet för elever med funktionshinder. 
Denna anpassning kan eventuellt resultera i ytterligare behov av 
moduler. 

Buss- och tågkort 

På grund av brister i kommunikationen gällande Utbildningsnämndens 
beslut rörande skolkort, har gymnasieskolor i Växjö delat ut 
kombinerade buss- och tågkort till elever från Alvesta kommun. Då 
skoloma informerats om att Alvesta kommun endast finansierar 
busskort, har man nu tagit tillbaka dessa kort. 

Femton ärenden har registrerats som rör ansökan om kombinerat buss
och tågkort från föräldrar/elever på grund av synnerliga skäl. Blankett 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

for ansökan finns att hitta på kommunens hemsida. Många allmänna 
klagomål har också inkommit. 

Grundskalechef informerar: 

Sida 
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Hagaskolan hanterar en viss drogproblematik med påverkade elever under skoltid. 
Samarbete har inletts med Individ- och familjeomsorgen samt fritidsgården. 

skolinspektionen har lämnat sin verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning 
av Huvudmannens styrning mot nationella mål i Alvesta kommun. En åtgärdsplan skall 
redovisas senast 12mars 2015 for att avhjälpa de brister som skolinspektionen tagit 
upp i rapporten. 

Anmälningar till Skolinspektionen. Ett aktivt ärende finns. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämn den 

UN § 63 

Sammanträdesprotokoll 
Sam manträdesdatum 

2014-09-10 

Dnr 2014/169.042 

Ekonomisk redovisning augusti 2014 med helårsprognos 

Beslutsunderlag 
l. Uppföljning augusti med helårsprognos, 2014-09-10 

Redogörelse 
Utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport och 
uppföljning med helårsprognos per augusti månad. Helårsprognosen 
visar en avvikelse på 35,9 mkr mot budgeterat anslag. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga 
den till handlingama 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Uppföljning med helårsprognos 2014 - utbildningsnöronden 

Fritidsgårdar (33}: 

Sparbeting ej genomfört 

Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppfölj n Fg upp/ Uppfö lj n Fg upp/ Uppfölj n Fg uppf Uppföljn 

UN Kultur- och Fritidsgårdar Allmän Bibliotek 

ll Il 31 31 33 33 34 34 36 36 

610 F-chef 600 600 -300 -300 

611/611 Ekon · köp utb, lokalkost n o o -12 -12 o l 

612/612 Persona l/rehab 

613 Skolskjuts/ lokalfrågor 

614 stöd/ resurs 

6lS Modersm ål/kultur 

'" skolbibliotek 

&17 Il/ utveckling 

&19 Köksenhet 

"' Bibliotek 36 -220 o o -150 -43 

'" Grönkulla fsk 

'" Prästängen fsk 

"' Fsk·omr långagård 

618 Kvarngårdentsk 

"' Fsk·omr Söder 

644 Grönkulla F-6 

645 Hagaskolan 7-9 

632 Mohedaskolan 38 100 

633 Hjortsberget s o 

'" Fritid/ musik -s -47 

635 Särskola/ LSS 

636 Prästängsskolan 

637 Vislandaskolan -36 -36 

638 skatelövskolan 7 lO 
., Förberedelseklass 

651 AllbolC 

600 600 36 -220 -303 -284 o o -150 -42 

NBU Kultur- och bi Fritidsgårdar Allmän kulturvh Bibliotek -

§ 

c;~ 

Gemensam vht (40): 

Engångskostnader lokaler 
Ökat behov stödjande tjänster 
Anoassnim!!såt~ärder. rehabilit 

Fg uppf Uppfölj n Fg uppf Uppföljn 

Musikskola Gemensamt 

37 37 40 40 

-2 077 -1980 

o o -9 -8 

-938 -209 

o o 
-229 -302 

-250 -286 

o -233 

-20 o 

-20 o -3 503 -3 018 

Musikskola Gemensamt 

j 

Grundskola (43): 

Reglering kommunbidrag ökar, fler elever 
Högre lokalkostnader 

Ökade kostnader köp av utbi ldning 

t. 
Fg upp/ Uppfölj n F g uppf Uppfölj Fg upp/ Uppfölj n 

Förskola skolbarnsoms Grundskola 

41 41 42 42 43 43 

-1877 -1901 -4 163 -4 700 

-1058 -1479 o -l -3301 -3122 

-383 -450 

6 182 -1777 -1782 

o -s o 27 

o o 
20 ss -1 060 -1209 

o 47 o 137 87 -356 

200 -49 

408 386 

o o 
-409 162 

170 231 

50 -66 28 66 

15 -358 

4 37 s -187 

-11 39 o o -44 -39 

-125 -53 12S -68 

-4S -138 -76 46 

76 4 -175 -95 

-256 o 

-2 551 -2 332 -40 -80 -10 974 -12 227 

Förskola skolbarnsoms Grundskola 

Fg uppf Uppföljn 

Gymnasieskola 

44 44 

-14 613 -14 568 

-528 -300 

o -161 

-1 828 -2118 

-16 969 -17 146 

Gymnasieskola 

Särskola/LSS (45): 

Reglering kommunbidrag 
ökar, fl er elever 

i 
Fg uppf Uppföljn F g uppf Uppföljn 

Särskola/LSS Kommunal 

45 45 46 46 

-l 063 - l 019 

-60 823 -824 -1891 

o o 

-154 -743 

37 -12 1 274 1665 

-1240 -951 4SO -227 

Fg uppf 

Summa 

-8 881 

-19 877 

-938 

-911 

-2 000 

-250 

o 
-1040 

87 

-114 

200 

408 

o 
-409 

170 

78 

15 

47 

-so 
-25 

-154 

o 
-157 

-92 

-256 

-516 

-34 666 

Särskola/LSS Kommunal vuxenutb 

Uppföljn 

Summa 

-9 299 

-20 258 

-209 

-750 

-1902 

-265 

o 
-1387 

-333 

-263 

-49 

386 

o 
162 

231 

o 
-358 

-50 

o 
-47 

-743 

-121 

-128 

-81 

o 
-465 

-3S 929 



152 
424 

1 197 

16 084 
943 6 586 456 4 001 -961 

337 8 829 106 4 987 -80 

16 886 145 707 -2 849 57 099 -12 227 
1 202 11 959 -48 5 291 -989 

461 19 954 461 g 016 -939 
153 1 485 153 3776 603 

541 5 990 -119 4 129 -263 

19 706 76 725 
a6111 1 300 57 0321 777 41 676 

55 789 362 685 

306 896 

9~ 



Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 64 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Dnr 2014/307.041 

Mål och budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 

Beslutsunderlag 
l. Förslag budget 2015 med presentation, 2014-09-10 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2014 om mål och budget 
får utbildningsnämnden. I beslutet finns reglerat drift- och 
investeringsramar får år 2015 samt planerade preliminära ramar får 
2016 och 2017 avseende både drift- och investeringsbudget 

Kommunfullmäktige har fastslagit att om det uppstår konflikt mellan 
ekonomiskt utrymme i budget och mål skall styrelsen/nämnden agera 
och prioritera så att budgetramen inte överskrids samt om de av 
kommunfullmäktige antagna målen inte kan uppfyllas skall detta 
prövas av fullmäktige. 

KommunchefKristiina Kosunen Eriksson gick 2014-08-14 ut med 
följande information: 
"Hej, 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt junisammanträde om preliminär 
"Mål och budget 2015 samt plan 2016-2017" (KF §62/2014). 

Årets budgetberedning skiljer sig något mot den som vanligtvis 
genomförs. skillnaden består i att vi har val i år. 

När det är valår ska budgeten fastställas av det nyvalda 
kommunfullmäktige. Det innebär att Budget 2015 behandlas av 
kommunfullmäktige den 16 december i år. Det innebär i sin tur att 
nämndernas beslut om internbudgetar kan tas först efter den 16:e. 

I Kommunfullmäktiges beslut finns i punkt 4c fel tidpunkt angiven. 
Min bedömning, i samråd med Ekonomichefen, är att det är ett 
skrivfel, lätt hänt när beslutstexterna vanligtvis kopieras från 
föregående års beslut. Det är ingen större fråga men för att undvika 
missförstånd och eventuellt onödigt merarbete för både er i 
förvaltningen som för nämnderna så korrigeras följaktligen 
beslutspunkt 4c så att datumet 30 september ändras till att nämnderna 
senast den 28 februari 2015 skafatta beslut om preciserad 
"internbudgetför år 2015, plan 2016-2017". Ingenting ändras i 
själva budgetprocessen det är bara datumet som ändras. 
(Korrigeringen av datumet behöver inte upp till Kommunfullmäktige 
för beslut eftersom det handlar om ett tydligt skrivfel.) 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Inför Budgetberedningen den 4 november ingår i vårt arbete att vi på 
respektive förvaltning tar fram uppdaterade underlag beträffande 
planeringsförutsättningar m. m. Ekonomichefen återkommer med 
anvisningar för förvaltningarnas budgetarbete under hösten. 

Förvaltningarnas underlag kommer att sammanställas i syfte att ge 
Budgetberedningen ett arbetsunderlag. Den politiska behandlingen av 
det underlag som slutligt lämnas som beslutsunderlag till 
Kommunfullmäktige påbörjas därmed vid Budgetberedningen den 4 
november." 

Beredning UN AU § 52 
Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att arbeta vidare med att ta fram 
ett fårslag till underlag. Nämnden skall ges preliminär information om 
läget vid nästa sammanträde 2014-09-10. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 
vidare med kompletterande underlag bland annat rörande innehållet i 
posterna Lokaler samt Köp av utbildning till nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Budget 2015 

Utbildningsnämnden 

Budget 2014 l 
Verksamhet Intäkt -14 Kostnad -14 

11 NÄMND- O STYRELSEVERKSAMH o 1451 

33 FRITIDSGÅRDAR -136 s 252 

37 MUSIKSKOLA -600 4477 

40 GEMENSAM VERKSAMHET -580 19 982 

41 FÖRSKOLEVERKSAMHET -19 926 124 875 

42 SKOLBARNOMSORG -231 13 816 

43 GRUNDSKOLA -19 735 202 806 

45 SÄRSKOLA/LSS/SÄRVUX o 29 913 

31/34/36 BIBLIOTEK -660 10119 

44 GYMNASIESKOLA -5 429 63 806 

46 VUXENUTBILDNING -16 569 21784 

463 GEMENSAM VERKSAMHET -100 s 621 

49 UPPDRAGsUTBILDNING o o 
Totalt -63 966 503 901 

--- --- -----

l Budgetram för år 2015 år: -457 8501 

Utdelat enligt resursfördelningssystem 502 247 

Differens: 

Volymökning förskola 

Volymökning grundskola 

Volymökning gymnasie 

Totalt 

-44 397 

6 066 Förskola 

7 035 Grundskola 

2 300 Gymnasie 

15 401 

442 449 

Budget 2015 enl resursfördelning 

Intäkt -15 Kostnad -15 

o 858 

-93 s 741 

-270 4 485 

o 20 539 

-18 459 134 275 

o 16 842 

-7 705 213 721 

o 32 455 

-654 10 223 

-2 362 77130 

-8000 18 061 

-100 s 559 

o o 
-37 643 539 890 

Budgetram exkl förändringar 

Lönekompensation 9 858 OBS! Preliminär 

_0~ 

Netto Netto 

2014 2015 

1451 858 

5116 s 648 

3 877 4 215 

19 402 20 539 

104 949 115 816 

13 585 16 842 

183 071 206 016 

29 913 32 455 

9 459 9 569 

58 377 74 768 

s 215 10 061 

s 521 s 459 

o o 
439 935 502 247 
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Utbildningsnämnden 2015 
Sammanställning 

Budget 2014 

!verksamhet Intäkt -14 Kostnad -14 

11 NÄMND- O STYRELSEVERKSAMH o 1451 

33 FRITIDSGÅRDAR -136 s 252 

37 MUSIKSKOLA -600 4477 

40 GEMENSAM VERKSAMHET -580 19 982 

41 FÖRSKOLEVERKSAMHET -19 926 124 875 

42 SKOLBARNOMSORG -231 13 816 

43 GRUNDSKOLA -19 735 202 806 

45 SÄRSKOLA/LSS/SÄRVUX o 29 913 

31/34/36 Bl BLIOTEK -660 10119 

44GYMNASIESKOLA -5 429 63 806 

46 VUXENUTBILDN ING -16 569 21 784 

463 GEMENSAM VERKSAMHET -100 s 621 

49 UPPDRAGsUTBILDNING o o 
Totalt -63 966 503 901 

1Budgetramfö~01s å7: - --- - -- 4S7-850J 
Utdelat enligt resursfördelningssystem 502 247 

Differens: 

Volymökning förskola 

Volymökning grundskola 

Volymökning gymnasie 

Totalt 

Budgetram exkl förändringar 

Lönekompensation 

-44 397 

6 066 Förskola 

7 035 Grundskola 

2 300 Gymnasie 

15 401 

442 449 

9 858 OBS! Preliminär 

Budget 2015 en l resursfördelning 

Intäkt -15 Kostnad -15 

o 858 

-93 s 741 

-270 4485 

o 20 539 

-18 459 134 275 

o 16 842 

-7 705 213 721 

o 32 455 

-654 10 223 

-2 362 7713C 

-8 000 18061 

-100 s 559 

o c 
-37 643 539 89(J 

Netto Netto 

2014 2015 

1451 858 

s 116 s 648 

3 871 4 215 

19 402 20 539 

104 949 115 816 

13 585 16 842 

183 071 206 016 

29 913 32455 

9 459 9 569 

58 377 74 768 

s 215 10 061 

s 521 s 459 

c o 
439 935 502 247 
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Budget2015 

>- Preliminär ram inklusive förväntad 
lönel<ompensation: 457 850 tla 

>- I preliminär ram ingår central resursfördelning 
avseende volymökningar barn/elevtal utifrån 
befolkningsprognos 

Alvest a 
l~ommun 
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Budget2015 

Större avvikelser jämfört budget 2014. 

~Lokaler -12,2 mnkr 

~Köp av utbildning -23,4 mnkr 

~Övriga avvikelser beror på ökade barn/elevtal 

Alvesta 
l'lommun 



Budget2015 

~ Tilläggsbelopp för elever från områden med 
särsl<ild l<aral<tär: 2,5 mnkr 

~ Beräkningen utgår från barn/ elever med 
utländsk bakgrund och föräldrarnas 
utbildningsnivå 



Budget2015 

~F ör introduktionsprogrammen har ett förslag 
på resursfördelningssystem tagits fram 

~ Beräkningen baseras på grundskolans 
elevpeng år 7-9 

Alvesta 
l~ommun 
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Budget2015 

);r Ny behandling av budget i 
l(ommunfullmäl(tige 16/12 2014 

);r Nämndsbeslut senast 28/2 2015 

Alvesta 
... l?il ..... -iiJ 1-.ommun 



Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 65 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Dnr 2014/60.609 

Politikerrepresentanter i SKL:s matematiksatsning PISA 
2015 

Redogörelse 

Vid sammanträdet 2014-04-23 informerade Anne Grotmaak (V) om 
projektets mål och innehåll. Alvesta ingår i en kommungrupp med 6 
andra kommuner. Politikernas roll ser olika ut i de olika kommunerna. 
För Alvesta är Anne Grotmaak (V) ensam representant, vilket inte är 
tillräckligt. 

Utbildningsnämnden beslutade UN § 41 att på nästa sammanträde 
bilda en grupp bestående av 4 politiker fordelat lika mellan majoritet 
och opposition. Utbildningsnämnden bordlade ärendet vid 
sammanträdet 2014-06-11, UN §56. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa 
sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 66 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Dnr 2014/306.610 

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 

Beslutsunderlag 
l. Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, 2014-08-06 

Redogörelse 
Alvesta kommun tar varje år emot många nyanlända barn/elever. De 
vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. 
Barnen/eleverna kommer från skiftande bakgrunder och har med sig 
olika erfarenheter, kunskaper och förutsättningar. Oavsett vilka övriga 
behov som finns, ska barn och elever som kommer till Alvesta 
kommun tas väl om hand i förskola, grundskola, särskola och 
gymnasieskola. 

Alla nyanlända elever omfattas av alla skolförfattningar(lagar, 
förordningar och föreskrifter). Detta gäller så väl skolans likvärdighet, 
bedömning och betygssättning, tillgång till utbildning och särskilt stöd 
samt att undervisningen anpassas till elevens individuella behov och 
förutsättningar. 

Begreppet "nyanländ" används om barn eller ungdomar som kommer 
till Sverige nära eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan, 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. De har inte svenska som 
modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska. "De vistas i 
Sverige på olika villkor och under olika förhållanden" ur Allmänna 
råd för utbildning av nyanlända elever. 

För att nå en likvärdig utbildning för alla elever, har förvaltningen 
gjort ett förslag till riktlinjer för mottagande. 

Beredning UN AU § 55 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Utbildningsnämnden att anta 
förvaltningens förslag. 

Yrkande 

Gunilla Gustafsson (M) yrkar att riktlinjerna ändras till att 
förberedelseklasser kan finnas på alla grundskolor i kommunen. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att med Gunilla Gustafssons 
tilläggsyrkande anta riktlinjerna. 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Utdragsbestyrkande 

Sida 

1 0(15) 

_l 



Riktlinjer för 
mottagande av 

nyanlända elever 
Utbildningsnämnden Alvesta kommun 

20 14-02-1 0 



INLEDNING 
Alvesta kommun tar varje år emot många nyanlända barn/elever. De vistas i Sverige på olika 

villkor och under olika förhållanden. Barnen/eleverna kommer från skiftande bakgrunder och 

har med sig olika erfarenheter, kunskaper och förutsättningar. Oavsett vilka övriga behov som 

finns , ska barn och elever som kommer till Alvesta kommun tas väl om hand i förskola, 

grundskola, särskola och gymnasieskola. 

Alla nyanlända elever omfattas av alla skolförfattningar(lagar, förordningar och föreskrifter) . 

Detta gäller såväl skolans likvärdighet, bedömning och betygssättning, tillgång till utbildning 

och särskilt stöd samt att undervisningen anpassas till elevens individuella behov och 

förutsättningar. 

Begreppet "nyanländ" används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige nära eller 

under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. De har 

inte svenska som modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska. "De vistas i Sverige 

på olika villkor och under olika förhållanden " ur A llmänna råd för utbildning av nyanlända 

elever. 
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SYFTE 
Syftet med riktlinjerna är att nå en likvärdig utbildning får alla elever. 

MÅL 
Utbildningsnämndens mål med riktlinjerna: 

• utbildningen ska utgå från de nyanlända elevernas individuella behov och 

forutsättningar 

• skapa fårutsättningar får de nyanlända eleverna att nå kunskapsmålen i 

respektive ämne 

• ge nyanlända elever forutsättningar får att på sikt utveckla aktiv 

flerspråkighet 

• nyanlända elever introduceras i svensk fårskola/skola och samhälle och får 

en god grund i det svenska språket 

• forskolan/skolan ansvarar for att samtliga elever ska få goda möjligheter att 

utveckla en fårståelse for andra kulturer och samtidigt känna stolthet över sin 

egen kultur 

Rutiner för mottagande av nyanlända elever 
Migrationsverkets kontaktperson informerar omgående om inflyttning av ny asylsökande elev 

till kommunen. Annan inflyttning informeras direkt av vårdnadshavare, individ- och 

familjeomsorg m.fl. till enheten eller till utbildningsforvaltningen, vilka i sin tur ser till att 

barnet/eleven hamnar på rätt plats. Migrationsverkets kontaktperson informerar även vid 

avflyttning, kommunplacering eller utvisning. 

För att kunna ge barnen/eleverna en bra start i Alvesta kommun samt goda förutsättningar får 

lärande finns det mottagningsrutiner som är väl kända av all personal med en tydlig 

arbetsfårdelning på varje enhet. Rektor/forskolechef är ansvarig får att rutiner formuleras, 

uppdateras och foljs på varje enhet. 

I Alvesta kommun finns forberedelseklasser. Eleven introduceras och placeras därefter på sin 

hänvisningsskola om inte andra skäl finns. 

Elever som vistas i landet utan tillstånd 
Alla barn i samtliga skolformer har rätt till utbildning i grundskola, gymnasieskola och 

gyronasiesärskola om de påbörjar studierna fåre 18 års ålder. Rätten till utbildning ska inte 

medföra någon skolplikt för barn som vistas i landet utan tillstånd. Skolan har mgen 
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underrättelseskyldighet till andra myndigheter utan kan sekretessbelägga elevens uppgifter. 

Vårdnadshavare eller annan vuxen tar kontakt med önskad skola för att ta en klassplacering 

och introduktion. Eleven börjar omgående i skolan efter introduktionen om inget annat 

föreligger och påbörjar/fortsätter sin utbildning enligt övriga riktlinjer för nyanlända elever. 

Skolans rektor eller delegerad ersättare återsöker pengar 2 gånger/läsår via skolverket för 

elever som vistas i landet utan tillstånd. 

Information 
Information om förskolan och de olika skolformerna till vårdnadshavare finns på varje 

skolenhet samt på kommunens informationscenter, Båthuset. Informationen finns även 

översatt till somaliska, arabiska, engelska och tjetjenska. 

Introduktion 

Alla nyanlända barn/elever introduceras till den nya enheten vid ett introduktionssamtal med 

tolk. Vid samtalet informeras vårdnadshavare om enhetens verksamhet, rutiner, mål och 

planer. Därefter fortsätter samtalet med den första kartläggningen av elevens bakgrund och 

tidigare skolerfarenheter. Elevhälsan följer upp med ett elevhälsosamtal i direkt anslutning till 

samtalet. 

Kartläggning 
Den första kartläggningen påbörjas vid introduktionssamtalet Vidare fortsätter den inom 

varje skolform; förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. Varje 

enhet ansvarar för rutiner och genomförande av kartläggningen. 

FÖRSKOLAN 
Allmän förskola för asylsökande hanteras centralt av utbildningsförvaltningen. 

Vårdnadshavare ansöker om barnomsorgsplats genom att fylla i ansökan via nätet, blankett 

finns på kommunens hemsida (alternativt finns en blankett som lämnas till barnomsorgs

placerare). Vårdnadshavare och barn och kallas till ett introduktionssamtal på den förskola 

som barnet placerats på. Pedagoger från mottagande förskola informerar kring förskolan och 

dess verksamhet. 

Modersmålsstöd finns inom några av kommunens förskoleområden. Erfarenhet och forskning 

säger att tidig strategisk träning av barnets modersmål samtidigt med svenska ger en god 

språkutveckling för barnet. 
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GRUNDSKOLAN 

Vanligast är att alla nyanlända elever i Alvesta kommun börjar i förberedelseklass. Rektom 

beslutar om en elev ska undervisas i förberedelseklass. Förberedelseklasser finns på 

Mohedaskolan och Grönkullaskolan. Nyanlända elever som bor i upptagningsområde utan 

förberedelseklass börjar direkt i reguljär klass eller bussas till förberedelseklass efter 

överenskommelse. Asylsökande barn och/eller barn som vistas i landet utan tillstånd som ej 

har behov av förberedelseklass deltar i reguljär undervisning. 

Förberedelseklass 

Begreppet förberedelseklass finns inte i lagtext eller förordning. Enligt allmänna råden är 

definitionen "Grupp eller klass där nyanlända elever i grundskolan får introduktion och 

grundläggande svenskundervisning efter en prioriterad timplan". 

Syftet med förberedelseklass är att eleven ska få grundläggande kunskaper i svenska språket 

men också att få möjlighet att utveckla sina kunskaper i andra ämnen. I förberedelseklass får 

eleven möjlighet att möta det nya språket och den nya kulturen i en mindre grupp, vilket blir 

en god grund till den fortsatta skolgången. 

Timplan 

Förberedelseklassen följer kommunens timplan men med en prioritering för svenska som 

andrasp råk. 

Svenska som andraspråk 
Eleverna har fortsatt undervisning svenska som andraspråk reguljär klass efter 

förberedelseklass. 

Svenska som andraspråk regleras i Skolförordningen, SFS 2011:185. 

I Kap 5 § 14,15 står följande; 

14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 

l. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor 

i utlandet, och 

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare. 

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev. 

Undervisningen i svenska som andraspråk sker integrerat med svenskundervisningen 

ordinarie undervisningsgrupper men även i svenska som andraspråkgrupper. Ett tydligt 

andraspråksperspektiv präglar planering och genomförande av all undervisning. 9 ~~i~ 
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Modersmål 
Skollagen lOkap 7§ 

"En elev som har en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om 

l. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är 

det dagliga umgängesspråket hemma. 

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning enligt grundskaleförordningen 

kap5, l 0§, om: 

"Minst 5 elever som skall erbjudas undervisning i språket önskar det och att det finns lämplig 

lärare" 

I Alvesta kommun har under läsåret 2013-2014 erbjudit modersmålsundervisning i följande 

språk: BKS (bosniska, kroatiska serbiska), albanska, polska, arabiska, tjetjenska, ryska, 

rumänska, dari, och somaliska. 

Ansökan om undervisning: 

Den 15 januari varje år skickas ansökningsblanketter ut till alla skolor. Respektive klasslärare 

ansvarar för att alla elever med annat modersmål än svenska får denna blankett, eleven lämnar 

denna till vårdnadshavare som eventuellt fyller i den och lämnar till klassläraren, som i sin tur 

ansvarar för att denna kommer till modersmålsansvarig (blanketter för ansökan finns även på 

hemsidan). Elever som under året flyttar in placeras i pågående grupper alternativt bildas nya 

grupper. Alla nya elever tilldelas en ansökan om modersmål vid introduktionssamtalet samt 

informeras om vikten av modersmålsundervisning för elevens språkutveckling. 

GYMNASIET 
Gymnasieskolan är en frivillig skolform. En nyanländ elev skrivs in på introduktionsprogram 

(IM) alternativt läser SFI. För asylsökande ungdomar som kommer till Sverige utan 

medföljande förälder eller vårdnadshavare ska god man utses. Mottagning och placering på 

boende ansvarar socialförvaltningen för. Introduktionen sker vid den första kontakten med 

elev och vårdnadshavare/God man. 
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Bilaga 1. 
Introduktionssamtal - Grundskolan 

Datum: 
skolstart datum och klass: 

Elevuppgifter 
Namn Efternamn 

Adress Tel: 

status: asyl l flykting l annat Personnrldossiernr. 

Vårdnadshavare/F ö räldrar 
vårdnadshavare Vårdnadshavare 

t el. te l. 

Adress och tel. om annat än ovanstående 

Hemland: Hemspråk(+ övriga språk): 

Önskas hemspråksundervisning? (JA l NEJ) 

När kom du/ni till Sverige? ...................................................... . 

När kom du/ni till Alvesta? ..................................................... .. 

Har du genomgått någon hälsoundersökning i Sverige? Om ja, när och var? 

,) 
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Från vilket land, vilken stad eller ort kom du till Sverige? 

Hur kom du hit? (Resan) 

Kom hela familjen samtidigt? 

Om inte, var finns resten av familjen? 

Hur stor är din familj? 

Vilken skolbakgrund har dina föräldrar? 

Vilket yrke har dina föräldrar? 

Behöver du äta specialkos t? Om ja, vilken? 

Kan du simma? .............................................. . 

Finns det något hinder för att du ska kunna delta i gymnastik eller bad? 

Kan du cykla? .................................................... . 

Vad är du bra på? 

Vad behöver du hjälp med? 

Känner du någon annan på skolan? 

Har du några särskilda intressen eller någon hobby? 

8 



K tl·· ar aggn1ng av k uns k a per 
Har du gått i förskola? (Hur länge, var) 

Har du gått i skolan? 
Hur länge? 
Var? 
Har du haft avbrott i din skolgång? 

Om du inte har gått i skola, har du fått någon undervisning på något annat sätt? 

Kan du det latinska alfabetet? 
Kan du alfabetet på ditt modersmål? 
Kan du läsa på ditt modersmål? 
Kan du skriva på ditt modersmål 
Har du betyg eller omdöme från skolan? 

Ämnen Jag har läst 

Matematik 

Engelska 

so 
NO 

Idrott 

Bild 

Hemkunskap 

Musik 

Slöjd (txt, tmt) 

Språk 

Antal år Så tycker jag 
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Bilaga 2 

Definitioner och begrepp 

Andraspråk 
Språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig fOrstaspråk (modersmål). 

Asylsökande 
Utlänning som kommit till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, men som inte fått sin 
ansökan prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstoL 
Ensamkommande barn 
Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan legal 
vårdnadshavare. 

Förberedelseklass 
Grupp eller klass där nyanlända elever i grundskolan får introduktion och grundläggande 
svenskundervisning. 

God man 
En person som ska tillvara barnets intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. Utses av 
kommunen. 

Gömda barn 
Barn och ungdomar som har fått avvisnings- eller utvisningsbeslut och håller sig gömda for 
att inte bli avvisade. 

Modersmål 
Det språk som barn lär sig forst, forstaspråk 

Papperslösa barn 
Barn och ungdomar som aldrig har sökt om uppehållstillstånd i Sverige och därfor aldrig har 
registrerats hos Migrationsverket 

studiehandledning på modermål 
Handledning på elevens modersmål. Om eleven före ankomsten till Sverige undervisats på 
annat språk än modersmålet rar studiehandledning ges på det språket. 

G) 
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Alvest a 
1'\0ITlmun 

Utbildningsnämnden 

UN § 67 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Dnr 2014/45.011 

Kontinuerlig plan för uppföljning av mål och resultat
Betyg åk 6 och 9 VT 2014 

Beslutsunderlag 
l. Slutbetyg och meritpoäng åk 6 och 9 2014, 2014-09-02 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden beslutade 2014-02-05 om en plan for 
kontinuerlig uppfoljning av mål och resultat. Förvaltningen har 
sammanställt en redovisning av betyg och meritvärde över årskurs 9 
slutbetyg samt betygen for årskurs 6, vårterminen 2014. 

Handlingama har sänts ut per e-post till nämndens ledamöter. 

Yrkande 
Gunilla Gustafsson (M) yrkar att ledamöterna till nästa 
nämndssammanträde får ta del av den analys som skolledarna gjort av 
betygen i år 6 och år 9. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga 
den till handlingama samt att ledamöterna till nästa 
nämndssammanträde får ta del av den analys som skolledarna gjort av 
betygen i år 6 och år 9. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 

n /)l ,_.)l 
. f-h [A;._. / 

( 

Utdragsbestyrkande 

Sida 
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MERITPOANG AK 9 FOR SKOLORNA 
2013 2014 

Vislandasl<olan 216,0 216,2 

G rö nl<ullasl<o lan 195,3 203,2 

Mohedasl<olan 209,8 240,1 

c;rt~ 



--- ---- -------- l 

Andel betyg F 
Ål< 6 Ål< 9 

Vislandasl<olan 1,s% s,9% 

Sl<atelövssl<olan 3,6% 

G rö nl<ullasl<o lan 19,7% 10,9% 

Prästängssl<o lan 4,0% 

Mohedasl<olan o,8% 1,7% 

Hjortsbergasl<olan 8,o% 
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Andel betyg A 
Ål< 6 Ål< g 

Vislandasl<olan 2,1% 6,g% 

Sl<a t el övssl<o lan 2,4% 

Grönl<ullasl<olan 4,1% 4,4% 

Prästängssl<o lan 4,6% 

Mohedasl<olan 3,5% 8,4% 

Hjortsbergasl<olan 1,3% 

9~ 



Antal betyg F i basämnen åk 6 och 9 
o 

Matematil< Al< g: 21 elever med betyg F 
o 

Al< 6: 21 elever med betyg F 

Svensl<a 
o 

Al< g: 2 elever med betyg F 
o 

Al< 6: 8 elever med betyg F 

Svensl<a2 
o 

Al< g: 16 elever med betyg F 
o 

Al< 6: 1 elever med betyg F 

Engelsl<a 
o 

Al< g: 14 elever med betyg F 
o 

Al< 6: 31 elever med betyg F 

~~ 



Antal streck i basämnen åk 6 och 9 
o 

Matematil< Al< 9: 3 elever 
o 

Al< 6: 3 elever 

Svensl<a 
o 

Al< 9: 1 elev 
Ål< 6: 2 elever 

Svensl<a2 
o 

Al< 9: 1 elev 
Ål< 6: 1 elever 

Engelsl<a 
o 

Al< 9: s elever 
o 

Al< 6: 3 elever 
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Alvest a 
l~mun 

Utbildningsnämn den 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-1 o 

UN § 68 Dnr 2014/16.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
arbetsutskott och tjänstemän en ligt antagen delegationsordning, 
daterad 6 mars 2013. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens 
sammanträde. 

Delegat ionsbeslut från 2014-06-06-2014-09-02 

Utökning av tid i fårskola 
Dnr 2014/274, 279, 313, 411 , 412 

Mottagande av barn i fårskolan från Värnamo kommun 
Dnr 2 O 14/312 

Placering i fårskola på fåräldrakooperativet Helgas ungar 
Dnr 2014/288 

Placering på Änglagårds fårskola 
Dnr 2014/278, 284, 290, 

Färskoleplats på Waldorffårskola i Växjö kommun 
Dnr 2014/275, 276 

Utökning av tid i fritidshem 
Dnr 20 14/42, 187, 188 

Placering i fritidshem 
Dnr 2013/343, 2014/361 

Placering i grundskola utanfår upptagningsområdet 
Dnr 2014/340, 341 

Skolgång i grundsko la i Växjö kommun 
Dnr 2014/273, 317 

Placeri ng på Byskolan Blenda 
Dnr 2014/286 

Elev till Karl-Oskarskolan i Växjö kommun 
Dnr 20 14/325-328 

Placering på Islamiska skolan 
Dnr 20 14/338 

Ansökan om sko lskjuts inom A lvesta kommun 
Dnr 20 14/29 1-295, 321, 322, 342, 345, 346, 355-357,360, 362, 363 

Justerings männens sign Beslutsexped iering Utdragsbestyrka nde 

Sida 
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Alvest a 
l~ mun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Utbildningsnämnden 

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende inom Alvesta kommun 
Dnr 2014/234-237, 289, 320, 347, 359, 471 

Ansökan om skolskjuts på grund av trafikförhållanden inom Alvesta 
kommun 
Dnr 20141192, 193 

Ansökan om senareläggning av hemturer-skolskjuts 
Dnr 2014/332, 333, 336, 343, 344, 358, 364, 365, 372 

Ansökan om skolskjuts till Hjortsbergaskalan 
Dnr 2014/233 

Ansökan om skolskjuts till Friskolan Kronobergshed 
Dnr 2014/51, 282 

Ansökan om gymnasial vuxenutbildning 
Dnr 2014/93, 354, 464 

Ansökan till introduktionskurs/grundläggande vuxenutbildning 
Dnr 2014/266 

Ansökan till gymnasieutbildning riksrekryterande !B-program 
Dnr 2014/368 

Ansökan till SPI-utbildning 
Dnr 2014/310 

Ansökan om prövning till gymnasial vuxenutbildning 
Dnr 2014/86 

Ansökan om stöd till kost och läromedel vid studier på folkhögskola 
Dnr 2014/337 

Ansökan om stöd får resekostnader till gymnasieskola 
Dnr 2014/335 

Beslut att inleda utredning i ärende gällande diskriminering och/eller 
kränkande behandling. 
Dnr 2014116, 3 st. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att beslutar att lägga redovisningen med 
godkännande till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

----~---

Sida 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 69 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Dnr 2014/463.623 

Tåg- och busskort till gymnasieeleverna i Alvesta kommun 

Redogörelse 
Jonas Engkvist (C) och Helene Andersson (C) överlämnar en skrivelse 
till nämnden. Man föreslår att samtliga gymnasieelever i Alvesta 
kommun skall få kombinerat tåg- och busskort I skrivelsen hänvisar 
man till en överenskommelse mellan regionförbundet och 
kommunerna i länet. 

Ordförande ger forvattningen i uppdrag att komplettera tidigare 
utredning i ärendet med utgångspunkt i det avtal som skrivelsen 
hänvisar till. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 70 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Dnr 2014/464.047 

Bidrag för extraordinära kostnader på grund av 
mottagande av asylsökande 

Redogörelse 
Kauko Antbacke (KO) efterfrågar information om 
Utbildningsförvaltningens möjlighet att eftersöka bidrag får 
extraordinära kostnader på grund av mottagande av asylsökande i 
kommunen. 

Frågan undersöks för närvarande på förvaltningen. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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