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Barn- och ungdomsnämnden
§ 96
Yttrande över motion från Björn Brändewall (L), Måns
Linge (M), Pelle Sederkvist (M) och Christopher Dywik
(KD) - ”Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena”
Dnr BUN 2016/0778
Handlingar
- Motion ”Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena”.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2016-10-03.
Bakgrund
Björn Brändewall (L), Måns Linge (M), Pelle Sederkvist (M) och Christopher
Dywik (KD) föreslår i motion att kommunfullmäktige ska besluta att Kalmar
kommun regelbundet kontaktar asylboenden inom kommunen i syfte att
upptäcka nyanlända barn i skolålder samt vuxna med eftertraktade
yrkeskompetenser.
Yttrande
I början av läsåret 2015-2016 upplevde Skolmottagningsenheten den största
tillströmningen av nyanlända grundskolelever sedan verksamheten startade.
Organisationen prövades. Rutiner för kontaker mellan olika aktörer, t.ex.
asylboenden värktes fram. Situationen var ansträngd, något som såg likadant ut
i hela Sverige.
Den skriftliga informationen från migrationsverket tog mycket längre tid än
den gör idag. Kontakten med asylboendena var svårare på grund av trycket.
Trots detta tryck så var tiden till skolstart mellan en och två veckor.
För vissa barn tog det dock längre tid med inskrivning i skolverksamhet än så, i
några fall flera månader. Orsaken var att flera av barnen som kom till Kalmar
under denna period hade vistats i andra och ibland i flera kommuner innan
man hamnade på boende i Kalmar. Dessutom var rörligheten väldigt stor och
icke kontrollerad. Men detta gäller alltså enbart de barn som inte kom direkt till
något av de asylboendena som finns inom kommunens gränser.
Beskrivning av inskrivningsprocessen
Alla barn i grundskolåldern som bor på asylboende i Kalmar kommun går idag
i grundskola.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 23 november 2016
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Respektive asylboende meddelar Skolmottagningsenheten, i enlighet med
upparbetad rutin, så fort barn anlänt till boendet.
Därutöver får Skolmottagningsenheten alltid skriftlig information om barnet
från migrationsverket, men den interna rutinen fungerar snabbare. I dagsläget
är tiden mellan ankomst och erbjudande av grundskolstart ca en vecka.
Nuläge
Idag finns väl fungerande rutiner för kontakten mellan
Skolmottagningsenheten och asylboenden. Dessa kontakter gör att
organisationen står bättre rustad och är mer förberedd om vi skulle hamna i en
liknande situation som för sex månader sedan. Det finns idag en väl
upparbetad och nationellt uppmärksammad organisation för mottagande
genom Skolmottagningsenheten.
Situationen avseende vuxna med eftertraktade yrkeskompetenser
Genom tjänstemän på kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet
kartläggs utbildnings- och yrkesbakgrund hos de vuxna på asylboendena. I de
fall det finns, för skolan, adekvat bakgrund sker ett samarbete med tjänsteman
på barn- och ungdomsförvaltningen syftande till att hitta eventuella
praktikplatser samt att hantera frågan rörande belastningsregisterutdrag.
Sammanfattning
Den höga ambition som motionen innebär efterlevs redan idag på
tjänstemannanivå, dels på barn- och ungdomsförvaltningen, men även på
kommunledningskontoret.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som svar på
motion från Björn Brändewall (L), Måns Linge (M), Pelle Sederkvist (M) och
Christopher Dywik (KD); ”Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena”.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Lasse Johansson
ordförande

Marika Danielsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Richard Wykman
0480-45 30 72
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Yttrande över motion ”Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena”
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som svar på
motion från Björn Brändewall (L), Måns Linge (M), Pelle Sederkvist (M) och
Christopher Dywik (KD); ”Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena”.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
I början av läsåret 2015-2016 upplevde Skolmottagningsenheten den största
tillströmningen av nyanlända grundskolelever sedan verksamheten startade.
Organisationen prövades. Rutiner för kontaker mellan olika aktörer, t.ex. asylboenden värktes fram. Situationen var ansträngd, något som såg likadant ut i
hela Sverige.
Den skriftliga informationen från migrationsverket tog mycket längre tid än
den gör idag. Kontakten med asylboendena var svårare på grund av trycket.
Trots detta tryck så var tiden till skolstart mellan 1 och 2 veckor.
För vissa barn tog det dock längre tid med inskrivning i skolverksamhet än så, i
några fall flera månader. Orsaken var att flera av barnen som kom till Kalmar
under denna period hade vistats i andra och ibland i flera kommuner innan
man hamnade på boende i Kalmar. Dessutom var rörligheten väldigt stor och
icke kontrollerad. Men detta gäller alltså enbart de barn som inte kom direkt till
något av de asylboendena som finns inom kommunens gränser.
Beskrivning av inskrivningsprocessen
Alla barn i grundskolåldern som bor på asylboende i Kalmar kommun går idag
i grundskola.

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │
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Respektive asylboende meddelar Skolmottagningsenheten, i enlighet med upparbetad rutin, så fort barn anlänt till boendet.
Därutöver får Skolmottagningsenheten alltid skriftlig information om barnet
från migrationsverket, men den interna rutinen fungerar snabbare. I dagsläget
är tiden mellan ankomst och erbjudande av grundskolstart ca en vecka.
Nuläge
Idag finns väl fungerande rutiner för kontakten mellan Skolmottagningsenheten och asylboenden. Dessa kontakter gör att organisationen står bättre rustad
och är mer förberedd om vi skulle hamna i en liknande situation som för sex
månader sedan. Det finns idag en väl upparbetad och nationellt uppmärksammad organisation för mottagande genom Skolmottagningsenheten.
Situationen avseende vuxna med eftertraktade yrkeskompetenser
Genom tjänstemän på kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet
kartläggs utbildnings- och yrkesbakgrund hos de vuxna på asylboendena. I de
fall det finns, för skolan, adekvat bakgrund sker ett samarbete med tjänsteman
på barn- och ungdomsförvaltningen syftande till att hitta eventuella praktikplatser samt att hantera frågan rörande belastningsregisterutdrag.
Yttrande
Den höga ambition som motionen innebär efterlevs redan idag på tjänstemannanivå, dels på barn- och ungdomsförvaltningen, men även på kommunledningskontoret.

Mats Linde
Förvaltningschef

Richard Wykman
Chef för Skolmottagningsenheten

