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BU § 37

Ekonomi
Ärendebeskrivning
Ekonom Birgitta Hansson informerade om budgeten för Barn- och
utbildningsförvaltningen 2016.
Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

3

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-02
Bildningsutskottet

BU § 38

Information från förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Lars Kratz informerade om:


Arbetet med den ekonomiska uppföljningen av BUF:s verksamheter.



Rekrytering av personal inför hösten 2016.



Att Erika Karlsson kommer vara vikarierande utredare på BUF under
perioden maj 2016 till april 2017.



Förvaltningens friskvårdsdag den 14 juni.



Budgetarbetet inför budget 2017.



Invigning av nya lokaler på Nyhedsskolan den 11 maj kl. 10.00.



Att moduler till Nyhedsskolan och Rättviksskolan är beställda.

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/27

Interkommunal ersättning, Gymnasiet
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med ett förslag till
interkommunala ersättningsbelopp för andra kommuner 2016 avseende
introduktionsprogrammet enligt nedan:
Introduktionsprogrammet 2016
Programinriktat individuellt val,
yrkesintroduktion

Programpris

Preparandutbildning, språkintroduktion,
individuellt alternativ

144 000 kr

(Respektive priser för 2014 var ”programpris” och 137 300)
Bildningsutskottets beslut
- Ovanstående interkommunala ersättningsbelopp fastställs.
___________________

Sändlista:
Lars Kratz, förvaltningschef BUF
Birgitta Hansson, ekonom

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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BU § 40

Dnr 2016/285

Interkommunal ersättning Gymnasiesärskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med ett förslag till
interkommunala ersättningsbelopp för andra kommuner 2016 avseende
nationella programmet för gymnasiesärskolan enligt nedan:
Nationella programmet för gymnasiesärskolan 2016
Skog, mark och djur
330 100 kr
(Priset 2015 för detta program var 325 100 kr)
Individuella programmet

428 240 kr

(Priset 2015 för detta program var 404 800 kr)

Bildningsutskottets beslut
- Ovanstående interkommunala ersättningsbelopp fastställs.
___________________

Sändlista:
Lars Kratz, förvaltningschef BUF
Birgitta Hansson, ekonom

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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BU § 41

Dnr 2016/237

Bokslut 2015 barn- och utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Lars Kratz presenterade verksamhetsberättelsen för BUF 2015.
Bildningsutskottets beslut
- Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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BU § 42

Rådslag
Ärendebeskrivning
Ordförande Joanna Stridh informerade om genomförda rådslag på
Rättviksskolan den 26 april och på Söderås skola den 27 april.
Kommande rådslag är planerade till den 4 maj på Stiernhööksgymnasiet, den
10 maj för centrala förskoleområdet, den 18 maj på Sätra skola och
Vikarbyns skola samt den 19 maj på Furudals skola.
Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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BU § 43

Information om lärlingsprogrammet
Ärendebeskrivning
Biträdande rektor på Stiernhööksgymnasiet Magnus Körberg informerade
om lärlingsprogrammet.
Bildningsutskottets förslag
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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BU § 44

Dnr 2016/268

Mottagande av nyanlända barn och elever
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag av bildningsutskottets ordförande Joanna
Stridh att utreda möjligheten att placera asylsökande elever i någon av
kommunens byskolor istället för på Nyhedsskolan. Detta för att minska
elevantalet på Nyhedsskolan.
Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med en skrivelse.
Skollagen gäller för samtliga elever som har rätt till utbildning. Det innebär
att nyanlända (asylsökande) elever omfattas av samma regler som andra
elever och har samma rätt till utbildning som elever med uppehållstillstånd
och elever med svenskt medborgarskap. Det som skiljer asylsökande elever
från elever med uppehållstillstånd är att de inte har skolplikt. Däremot har de
samma rätt till utbildning som alla andra elever, tills de fyller 18 år (7 kap. 2
§ och 29 kap. 2 § skollagen).
Det är således inte förenligt med Skollagen att ha särskilda regler gällande
placering av asylsökande elever – närhetsprincipen, aktuella
upptagningsområdena och det fria skolvalet gäller även för dem. Det är alltså
inte tillåtet att placera elever i en särskild skola enbart utifrån etnicitet eller
för att eleven är nyanlända. Däremot kan elever erbjudas placering vid en
viss skolenhet med hänvisning till ekonomiska och organisatoriska kriterier,
exempelvis att det på en viss skola finns särskilda resurser som eleven
behöver. Välutvecklade rutiner och arbetssätt för mottagande av och
utbildning för nyanlända skulle kunna vara ett sådant skäl till placering, om
det görs en bedömning i varje enskild fall inför placering av en nyanlända
elev. Eftersom alla elever omfattas av det fria skolvalet har huvudmannen
dock inte rätt att neka en nyanländ elev som vill gå på en annan skola än den
som den blir placerad vid. I första hand är det vårdnadshavarnas val av skola
samt elevens bostadsadress som styr var, vid vilken skola, eleven har rätt att
bli placerad.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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BU § 44 forts
Nyanlända elever har, när de tas emot av en skola, rätt till vissa särskilda
stödinsatser. Dessa är:
 att delvis få sin undervisning i förberedelseklass,

 att följa den ordinarie undervisningsgruppen i minst ett ämne (gärna
flera),
 att få studiehandledning på modersmålet,
 att få läsa Svenska som andraspråk
 att få en så kallad prioriterad timplan (mer undervisning i svenska)
 att få utökad undervisningstid
Dessa rättigheter har eleven så länge de räknas som nyanländ vilket är
maximalt 4 år. Dessutom har nyanlända samma rätt till
modersmålsundervisning som andra elever.
Utslussning från förberedelseklass till ordinarie klass sker gradvis. När en
nyanländ elev tas emot görs en särskild kartläggning av elevens kunskaper.
Därefter placeras eleven både i förberedelseklass och i ordinarie klass. Med
kartläggningsresultatet som grund och med hänsyn till elevens ålder och
personliga förhållanden i övrigt ska rektor besluta om placering i
förberedelseklass och/eller i ordinarie undervisningsgrupp. Bedömningen
ska göras i varje enskilt fall och elevens åsikt ska så långt som möjligt vägas
in. Det är inte tillåtet att en nyanländ elev får all sin undervisning i
förberedelseklass. Om det är motiverat kan en placering i förberedelseklass
avse en mycket stor del av elevens skolgång, men det måste alltid finnas en
ordinarie klassplacering i botten.
Undervisning i förberedelseklass ska så långt som möjligt, ifråga om såväl
lokaler som verksamhet, bedrivas i nära anslutning till annan undervisning.
Det är viktigt att mottagandet förbereds och planeras så att det blir så bra
som möjligt både utifrån elevens perspektiv och med hänsyn till mottagande
personals och elevers arbetsmiljö. Alla undervisande lärare behöver tid,
resurser och dokumenterad bakgrundsinformation om eleven för att ta emot
eleven på bästa sätt.
För att ta emot nyanlända elever, genomföra en kartläggning och erbjuda allt
det stöd som nyanlända elever har rätt till krävs särskild kompetens, en
fungerande organisation och samarbete. För att övergången mellan
förberedelseklass och den ordinarie klassen ska fungera är det viktigt att det
finns rutiner för detta och en kontinuerlig dialog mellan personalen i
förberedelseklassen och den ordinarie klassen.
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BU § 44 forts
Rektor ansvarar för att skapa förutsättningar för väl fungerande samarbete
mellan personal i förberedelseklass och personal i ordinarie klass samt för att
skapa tydliga rutiner för övergång. Rektor ansvarar också för att
informationen om eleven överförs från den personal som genomför den
inledande bedömningen till de som senare ska undervisa.
Idag finns ett välutvecklat och bra fungerade arbete med mottagande av och
utbildning för nyanlända på Nyhedsskolan och Rättviksskolan. Dessutom
finns ett utvecklat samarbete mellan de bägge skolorna, och ett väl
fungerande samarbete med Stiernhööksgymnasiet. Kommunövergripande
rutiner för mottagande av och utbildning för nyanlända/asylsökande barn och
elever har arbetats fram av BUF tillsammans med skolenheterna utifrån det
arbete som har utvecklats på Nyhedsskolan, Rättviksskolan, Furudals skola,
Stiernhööksgymnasiet och kommunens förskolor.
Förvaltningens förslag till beslut
 De elever som nu går i förberedelseklass (och som delvis har en
ordinarie klassplacering) på Nyhedsskolan bör, med hänvisning till
skollag och Skolverkets allmänna råd, inte omplaceras till andra
skolenheter.


I första hand ska närhetsprincipen och upptagningsområde styra var
elever, även nyanlända och asylsökande, blir placerade. Mottagande
bör således ske vid skola som ligger nära där eleverna bor.



Eftersom samarbetet mellan och organisationen inom Nyhedsskolan
och Rättviksskolan idag fungerar väl och eftersom skolorna har de
resurser och den kompetens som är nödvändigt för mottagande av
och utbildning för nyanlända (vilket kommunens mindre skolenheter
saknar) så föreslås att mottagandet av asylsökande sker enligt
gällande rutiner:
o Elever i åldern 7-12 år placeras på Nyhedsskolan eller
Furudals skola.
o Elever i åldern 13-15 år placeras på Rättviksskolan eller
Furudals skola.
o Elever i gymnasieålder (16-18 år) placeras på
Stiernhööksgymnasiet.
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BU § 44 forts
Yrkande
Barbro Aastrup (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Lena Johansson (KD) yrkade på att mottagarklasser och förberedelseklasser
inte längre inrättas på Nyhedsskolan på grund av mycket högt elevtryck på
Nyhedsskolan samt för att underlätta integrationen av nyanlända och
asylsökande elever. Från och med höstterminen 2016 inrättas
förberedelseklasser på några av de andra skolorna i kommunen t.ex. Sätra
eller Vikarbyn, för elever från förskoleklass till och med årskurs 5. Beslutet
berör inte elever som redan har klassplacering på Nyhedsskolan.
Proposition
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att bildningsutskottet
bifallit Lena Johanssons (KD) yrkande.

Bildningsutskottets beslut
- Från och med höstterminen 2016 inrättas inte förberedelseklasser på
Nyhedsskolan, de inrättas på någon annan av kommunens skolor t.ex.
Sätra eller Vikarbyn. Beslutet berör inte elever som redan har
klassplacering på Nyhedsskolan.
Reservation
- Barbro Aastrup (S) reserverade sig mot beslutet.
___________________
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Dnr 2016/269

Angående förslag till förändring av
upptagningsområden
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag av bildningsutskottets ordförande Joanna
Stridh att se över och justera kommunens befintliga upptagningsområden för
kommunens grundskolor samt att utreda möjligheten att införa zoner inom
dessa upptagningsområden där elever som bor närmast en skola har förtur till
skolplacering framför elever som bor längre ifrån en skola. Syftet med
översynen av befintliga upptagningsområden är att skapa en jämnare
fördelning av elever mellan kommunens grundskolor. Bakgrunden till
uppdraget handlar om det stora elevantal som idag finns på Nyhedsskolan.
Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med en skrivelse, se
bilaga. Förvaltningen föreslår i första hand att en justering av
upptagningsområden som reglerar rätten till betald skolskjuts införs som ett
medel för att nå en jämnare fördelning av antalet elever på kommunens
skolor. En förändring av upptagningsområden föreslås genomföras tidigast
hösten 2017. En djupare konsekvensanalys av en sådan förändring behöver
dock tas fram varför frågan föreslås utredas vidare.
I andra hand föreslås att frågan om införandet av ett kösystem för
kommunens skolor utreds vidare av förvaltningen.
Yrkande
Barbro Aastrup (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Lena Johansson (KD) yrkade att förvaltningen tar fram ett förslag till
justering av upptagningsområden som reglerar rätten till betald skolskjuts för
att nå en jämnare fördelning av antalet elever på kommunens skolor fr.o.m.
förskoleklass. Förändringen av upptagningsområdena ska genomföras hösten
2017 och berör endast nyplacerade elever. Förvaltningen ska även ta fram
urvalskriterier för ett kösystem som bygger på närhetsprincipen och
syskonförtur.
Lena Johansson (KD) yrkade även på att förvaltningen tar fram en
konsekvens- och kostnadsanalys för ett förslag där de elever som tillhör
Nyhedsskolans upptagningsområde erbjuds busskort om de väljer en annan
skola i kommunen än Nyhedsskolan.

_____________________________________________________________________________________
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Barbro Aastrup (S) yrkade att förvaltningen tar fram en konsekvens- och
kostnadsanalys för ett förslag där alla elever i kommunen erbjuds gratis
busskort.
Proposition
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att bildningsutskottet
bifallit Lena Johanssons (KD) bägge förslag.
Bildningsutskottets beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
o ta fram ett förslag till justering av upptagningsområden som
reglerar rätten till betald skolskjuts för att nå en jämnare
fördelning av antalet elever på kommunens skolor.
Förändringen ska genomföras hösten 2017 och beröra endast
nyplacerade elever.
o ta fram urvalskriterier för ett kösystem till kommunens skolor
som bygger på närhetsprincipen och syskonförtur
o tar fram en konsekvens- och kostnadsanalys för ett förslag där
de elever som tillhör Nyhedsskolans upptagningsområde
erbjuds busskort om de väljer en annan skola i kommunen än
Nyhedsskolan.
___________________
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Dnr 2016/93

Sammanställning 2016 - ärenden gällande kränkande
behandling
Ärendebeskrivning
Sammanställningen av ärenden gällande kränkande behandling
presenterades.
Bildningsutskottets beslut
- Representant från Nyhedsskolan bjuds in till nästa bildningsutskott
2016-06-01 för att prata om skolans likabehandlingsarbete och
aktuella kränkningsärenden.
___________________

Sändlista:
Lars Kratz – Förvaltningschef BUF
Jenny Sandelin – Rektor Nyhedsskolan
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