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Möjlighet för asylsökande personer över 18 år att söka utbildning inom
gymnasieskolan (KS 2019/98)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för läsåret 2019/20 besluta att
asylsökande elev som vid 18-årsdagen är inskriven i Lidköpings kommuns grund- eller
gymnasieskola samt är boende i kommunen har rätt att söka utbildning inom Utbildning
Skaraborg på samma villkor som övriga behöriga elever.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de ekonomiska konsekvenserna av
beslutet ska hanteras inom utbildningsnämndens respektive social- och
arbetsmarknadsnämndens rambudgetar för år 2019 respektive år 2020.

Reservationer
Rasmus Möller (M) och Roberth Anderson (SD) reserverar sig mot beslutat till förmån för
Rasmus Möllers (M) yrkande.

Sammanfattning
Det Skaraborgsgemensamma antagningskansliet för gymnasieskolan har ställt frågan till
kommunerna hur de ställer till antagning av personer över 18 år som är asylsökande. Det är
fråga om ett frivilligt åtagande för kommunerna då lagen inte medger någon rätt för
personerna att få gå på gymnasiet. Genom Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige (SFS 2016:752) får dock frågan en avgörande betydelse för den
enskilda personerna möjligheter till förlängt uppehållstillstånd.

Yrkanden
Frida Nilsson (C), med instämmande av Claes-Göran Borg (V), Pär Johnson (L), Alexandra
Lundell (S), Maria Edström (KD), Håkan Sanderi (MP) och Viktor Sundberg (S), yrkar bifall
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Rasmus Möller (M), med instämmande av Roberth Andersson (SD), yrkar avslag till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Frida Nilssons (C) yrkande mot Rasmus Möllers (M)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Frida Nilssons (C) yrkande.
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Beslutsunderlag





Borttagen på grund av personuppgifter.
Tjänsteskrivelse Möjlighet för asylsökande personer över 18 år att söka utbildning
inom gymnasieskolan
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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