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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-03-16

Barn- och ungdomsnämnden
§ 20
Svar på motion från Björn Brändewall (L) - Frångå
kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända
elever
Dnr BUN 2015/1000
Handlingar
- Motion (L) ” Frångå kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända
elever.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2016-01-27.
Bakgrund
Björn Brändewall (L) föreslår i motion att kommunfullmäktige ska besluta:
1. att Kalmar kommun ska göra undantag i kösystemet för fristående
grundskolor i syfte att dessa ska kunna ta emot nyanlända elever,
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur det kan genomföras och
vilka resurser som skall följa med ett sådant undantag.
Yttrande
Regeringen beslutade den 26 november 2015 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att bl.a. utreda och föreslå åtgärder för att säkra kommuners
möjlighet att tillgodose till Sverige nyanlända elevers rätt till utbildning.
Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om utbildning för
nyanlända, överlämnade sitt delbetänkande Plats för nyanlända i fler skolor
(SOU 2016:9) till regeringen den 18 januari 2016.
Förvaltningskontoret hänvisar i sitt yttrande till regeringens pågående
utredning om utbildning för nyanlända och föreslår utifrån det
kommunfullmäktige besluta att anse motionen som besvarad.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Björn Brändewall (L) att barn- och
ungdomsnämnden ska bifalla förvaltningskontorets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens
yttrande med hänvisning till regeringens pågående utredning om
utbildning för nyanlända ska utgöra svar på Björn Brändewalls (L)
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motion ”Frångå kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända
elever”.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Björn Brändewall
Ordförande

Leila ben Larbi

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Åke Gustafsson
0480-45 30 17

2016-01-27
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Barn- och ungdomsnämnden

Svar på motion från Björn Brändewall (L) Frångå kösystemet så att även friskolor kan ta
emot nyanlända elever
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande med hänvisning till regeringens pågående utredning om utbildning för nyanlända ska utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion
”Frångå kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända elever”.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Björn Brändewall (L) föreslår i motion att kommunfullmäktige ska besluta:
1. att Kalmar kommun ska göra undantag i kösystemet för fristående
grundskolor i syfte att dessa ska kunna ta emot nyanlända elever,
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur det kan genomföras och
vilka resurser som skall följa med ett sådant undantag.
Yttrande
Regeringen beslutade den 26 november 2015 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att bl.a. utreda och föreslå åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose till Sverige nyanlända elevers rätt till utbildning.
Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om utbildning för nyanlända, överlämnade sitt delbetänkande Plats för nyanlända i fler skolor (SOU
2016:9) till regeringen den 18 januari 2016.
Utredningens förslag
Placering av elever i kommunala skolor
Utredningen har i uppdrag att utreda hur kommuner i större utsträckning ska
kunna placera elever i andra skolor än de närliggande för att främja en jämnare
fördelning av nyanlända elever och förbättra förutsättningarna för integration.
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I grundskolan och grundsärskolan ska en kommun få göra undantag från bestämmelserna om placering enligt vårdnadshavarnas önskemål och elevers berättigade krav på en placering nära hemmet om det finns särskilda skäl med
hänsyn till kommunens mottagande av nyanlända elever eller andra elever som
varit bosatta i landet en kortare tid.
I förskoleklassen ska en kommun få göra undantag från bestämmelserna om
placering enligt vårdnadshavarnas önskemål och elevers berättigade krav på en
placering nära hemmet om det finns särskilda skäl med hänsyn till kommunens
mottagande av elever som varit bosatta i landet en kortare tid.
Fristående skolors möjlighet att ta emot nyanlända elever
Utredningen har i uppdrag att föreslå hur enskilda huvudmän för skolenheter
som har fler sökande än platser ska kunna ta emot nyanlända elever. Bestämmelserna i skollagen som anger att urvalsgrunder får användas om en fristående skolenhet inte har plats för alla sökande ska förtydligas. Det ska framgå
att urvalsgrunderna som huvudregel ska vara förenliga med att skolan ska vara
öppen för alla elever som har rätt till utbildning i den aktuella skolformen. Förtydligandet ska göras för skolformerna förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
Bestämmelserna ändras så att det framgår att regeringen med stöd av regeringsformen kan meddela föreskrifter om undantag för vissa elever.
I sådana föreskrifter ska det få föreskrivas att en enskild huvudman som har
fler sökande än platser till sin skolenhet och där skolan använder en urvalsgrund som t.ex. anmälningstid, får välja att ta emot ett begränsat antal platser
för nyanlända elever per läsår (särskild kvot) som ges företräde framför övriga
sökande. I föreskrifterna bör det anges vilka elever som omfattas, hur många
och hur mottagandet i övrigt ska ske.
Ikraftträdande
De föreslagna ändringarna i skollagen och skolförordningen ska träda i kraft
den 1 juli 2016. Några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte.
Mats Linde
Förvaltningschef

Åke Gustafsson
Planeringssekreterare

2015-10-23

Motion från Folkpartiet liberalerna

Frångå kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända elever
Läget i världen är ytterst instabilt och fler människor än någonsin befinner sig på flykt undan krig och
katastrofer. En rännil av världens flyktingar kommer till Sverige. Sverige är och ska, enligt Folkpartiet,
vara en humanitär stormakt. Dock finns många utmaningar. En av dem är att utlandsfödda elever
klarar sig allt sämre i de kommunala skolorna.
Nyligen kom Skolverket med sin årliga betygsstatistik för läsåret 2014/15. I ett pressmeddelande
ko staterar y dighete att ”Bla d de elever so i va drat o h örjat i sve sk skola i årskurs -5
har andelen som blir behöriga ökat från 69 procent till 72 procent sedan 2013. För de elever som
börjat i svensk skola i årskurs 6-9 går utvecklingen i motsatt riktning – från en redan mycket låg
ehörighet på 8 pro e t till 6 pro e t i år.”
Det är nästan uteslutande i kommunala skolor som dessa elever går. Nuvarande lag omöjliggör
nämligen för fristående skolor att ta emot nyanlända. Fristående skolor får bara ta emot elever
utifrån ett kösystem. Självklart kan nyanlända inte på förhand veta att de ska fly, hamna i Sverige och
ställa sig i kö. Men även fristående skolor skulle kunna utgöra en värdefull resurs för att ge utbildning
till nyanlända barn. Alla måste kunna hjälpa till i den extrema situation vi har.
Därför föreslår Folkpartiet Liberalerna att ett undantag för kösystemet skall göras i Kalmar kommun,
så att även de fristående grundskolorna ska få ta emot nyanlända elever. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att se hur ett sådant undantag kan se ut. Det kan även behöva utredas om det behöver följa
med några resurser utöver vad som redan anges i Barn- och ungdomsförvaltningens
resursfördelningssystem.
Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige att besluta:
1. att Kalmar kommun ska göra undantag i kösystemet för fristående grundskolor i syfte att
dessa ska kunna ta emot nyanlända elever.
2. att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda hur det kan genomföras och vilka resurser som
skall följa med ett sådant undantag.

Björn Brändewall (FP)

