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Asylsökande personer över 18 år söka utbildning inom gymnasieskolan
(UTN 2019/39)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att för läsåret 2019/2020 ge
asylsökande elev, som vid 18-årsdagen är inskriven i Lidköpings kommuns grund- eller
gymnasieskola samt är boende i kommunen, rätt att söka utbildning inom Utbildning
Skaraborg på samma villkor som övriga behöriga elever.
Reservation
Maria Gustafsson (M) och Elisabeth Berling (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 111, ge asylsökande elev, som vid 18-årsdagen
är inskriven i Lidköpings kommuns grund- eller gymnasieskola samt är boende i kommunen,
rätt att söka utbildning inom Utbildning Skaraborg på samma villkor som övriga behöriga
elever.
Ärendet har återigen aktualiserats utifrån att antagningsperioden till gymnasiet har påbörjats
till läsåret 2019/2020.
I nuläget bedömer Utbildning att det är ca tio icke folkbokförda elever över 18 år som är
bosatta i Lidköpings kommun och studerar på introduktionsprogrammet som förväntas bli
behöriga till nationellt program på gymnasiet. Inför höststarten 2018 antogs 5 elever till
De la Gardiegymnasiet.
Rätt till studier
Ur ett juridiskt perspektiv finns ingen skyldighet för kommunerna att ta emot asylsökande
över 18 år till gymnasieutbildningar. Samtidigt finns ingenting som uttryckligen förbjuder
kommunerna att göra detta på frivillig väg. Ett antagande blir således en helt frivillig åtgärd,
och med andra ord ett politiskt beslut. I och med ny lag om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SFS 2016:752) kan det kommunala
ställningstagandet få avgörande betydelse för utgången av dessa ungdomars asylprocesser.
Man måste också ta hänsyn till att det kan bli en inflyttningseffekt hos de kommuner som
väljer att ta emot – eftersom påbörjade gymnasiestudier får sådan betydelse för möjligheten
att stanna i landet. Beslut bör alltså tas av kommunfullmäktige, och om det inte ryms inom
nämndens egna budget ska även frågan om medelsanvisning upp. Rekommendationen är att
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avgränsa beslut till antagningen 2019, och sedan göra ett nytt ställningstagande inför 2020.
Kostnader
Antas eleverna till De la Gardiegymnasiet innebär det en marginell kostnad då de fyller på
platser inom planerad programorganisation. Asylsökande ungdomar som blir behöriga kan
antas till andra skolor vilket innebär ökade interkommunala kostnader (snittkostnad per elev
ca 110 tkr). Det mest troliga är dock att nämnda ungdomar väljer studier i Lidköping i första
hand. Snittkostnaden för de elever som antogs inför starten 2018 till De la Gardiegymnasiet är
ca 103 tkr. Lidköpings kommun har redan investerat resurser i dessa ungdomar, både ur
mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv.
Elever som når behörighet kan söka utbildning inom Utbildning Skaraborg på samma villkor
som övriga behöriga ungdomar. Förutsättning för ovanstående är att eleven vid tiden för 18årsdagen är inskriven i Lidköpings kommuns grund- eller gymnasieskola.
Konsekvens:
Om elev antas till annan kommun/gymnasieskola medför detta ökad interkommunal kostnad
för Lidköpings kommun.
Yrkanden
Kajsa Ezelius (S) yrkar bifall till förslaget att föreslå kommunstyrelsen att för läsåret
2019/2020 ge asylsökande elev, som vid 18-årsdagen är inskriven i Lidköpings kommuns
grund- eller gymnasieskola samt är boende i kommunen, rätt att söka utbildning inom
Utbildning Skaraborg på samma villkor som övriga behöriga elever.
Maria Gustafsson (M) och Elisabeth Berling (M) yrkar avslag på förslaget att asylsökande
över 18 år ges samma möjlighet att söka utbildning i Skaraborg på samma villkor som övriga
behöriga elever.
Propositionsordning
Ordförande Andreas Bill (C) ställer proposition på Kajsas Ezelius (S) yrkande mot Maria
Gustafssons (M) och Elisabeth Berlings (M) yrkande och finner att utbildningsnämnden
beslutar bifalla Kajsa Ezelius (S) yrkande.

Expedieras till
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Tjänsteskrivelse Asylsökande personer över 18 år söka utbildning inom
gymnasieskolan
§7 UTNAU Asylsökande personer över 18 år att söka utbildning inom
gymnasieskolan
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