Kommittédirektiv
Vissa frågor om nyanlända elevers
utbildning

Dir.
2015:122

Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015
Sammanfattning
En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå åtgärder för att
säkra kommuners möjlighet att tillgodose till Sverige nyanlända
elevers rätt till utbildning. Förslagen ska bidra till att upprätthålla kvaliteten på undervisningen för alla elever i skolväsendet.
Utredaren ska bl.a.
 föreslå hur enskilda huvudmän för skolor där det finns kö
ska kunna ta emot nyanlända elever,
 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,
 undersöka om det finns behov av ytterligare insatser för att
exempelvis pensionerade lärare och lärarstudenter ska
kunna utgöra stöd för nyanlända elever, och
 lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 18 januari 2016.
Migrationsöverenskommelsen
Regeringen har tillsammans med Moderata samlingspartiet,
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna enats om nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända. Syftet
med insatserna är att skapa ordning och reda i mottagandet, en
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bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. Dessa
direktiv utgör ett led i genomförandet av överenskommelsen när
det gäller insatser på skolområdet.
Begreppet nyanlända elever
Den 1 januari 2016 införs en definition av begreppet nyanländ i
skollagen (2010:800). Enligt definitionen avses med nyanländ
den som har varit bosatt utomlands, nu är bosatt i landet och har
påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det
kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre
anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. I dessa
direktiv används dock uttrycket nyanländ elev inte i den mer
preciserade betydelse som följer av definitionen. Här avses med
nyanländ elev helt enkelt elev som nyligen har anlänt till
Sverige.
Beskrivning av gällande rätt
Det råder i vissa fall osäkerhet om vad det finns för möjligheter
enligt gällande rätt att hantera den för många kommuner uppkomna situationen med många nyanlända elever, lärarbrist m.m.
En sammanhållen analys av gällande rätt utifrån den uppkomna
situationen kan därför vara av stort värde för kommuner och
andra huvudmän som ska tillämpa lagar och förordningar.
Utredaren ska därför
 analysera och sammanställa gällande rätt i relevanta delar.
Hur kan enskilda huvudmäns möjligheter att ta emot nyanlända
elever i sina skolor förbättras?
Fördelningen av nyanlända elever mellan grundskolorna i
Sverige är ojämn. Det har därför bl.a. efterfrågats regeländringar som gör det lättare för fristående skolor där det finns kö
att ta emot nyanlända elever.
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För alla fristående grundskolor gäller att om det inte finns
plats för alla sökande ska urvalet göras på grunder som Statens
skolinspektion godkänner (10 kap. 35 och 36 §§ skollagen), om
inte något annat följer av t.ex. föreskrifter om speciellt anpassade utbildningar. De urvalsgrunder som tillämpas vid en
fristående grundskola ska vara förenliga med kravet att skolan
ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i skolformen.
Urvalsgrunder som anses förenliga med öppenhetskravet är t.ex.
kötid, geografisk närhet eller syskonförtur. Motsvarande
bestämmelser om öppenhet och urvalsgrunder gäller för
fristående förskoleklasser och fristående grundsärskolor (se
9 kap. 17 och 18 §§ och 11 kap. 34 och 35 §§ skollagen). Så
långt som möjligt bör lika ekonomiska villkor gälla för enskilda
och offentliga huvudmän.
Dagens bestämmelser om mottagande av elever innebär i
praktiken att nyanlända elever inte kan tas emot i de fristående
skolor där kötiden är lång. Regeringen anser, liksom bl.a. Friskolornas riksförbund, att fler skolor behöver kunna ta emot
nyanlända elever, bl.a. för att skapa bättre förutsättningar för
integration.
Utredaren ska därför
 föreslå hur enskilda huvudmän för skolor där det finns kö
ska kunna ta emot nyanlända elever,
 överväga om föreslagna åtgärder ska vara tidsbegränsade,
och
 lämna nödvändiga författningsförslag.
Har kommunerna tillräckliga möjligheter att placera elever på
andra skolor än de närliggande?
Enligt skollagen är varje kommun skyldig att vid utformningen
av sin grundskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna och organisera sin grundskola så att ingen elev på grund av skolgången behöver bo utanför det egna hemmet (10 kap. 29 §). En elev i kommunal grundskola ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade
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placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav
på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts ska dock
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet i sin grundskola (10 kap. 30 § första stycket). Om ett urval måste göras
därför att alla elever inte får plats vid den önskade skolan har
kommunen en viss frihet att bestämma vilka kriterier som ska
ligga till grund för prioriteringen (jfr prop. 1990/91:115 s. 58 f.
och prop. 1992/93:230 s. 57 f. och 73). Kommunens handlingsutrymme begränsas dock av skyldigheten att ta hänsyn till
alla elevers berättigade krav på en skolplacering nära hemmet,
även de vars vårdnadshavare inte gjort något aktivt skolval.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers
trygghet eller studiero (10 kap. 30 § andra stycket). Motsvarande bestämmelser om placering vid en kommuns skolenheter
gäller för förskoleklassen och grundsärskolan (9 kap. 15 § och
11 kap. 29 §).
Regeringen anser att fler skolor ska kunna ta emot nyanlända
elever för att bl.a. skapa bättre förutsättningar för integration.
Det finns redan i dag möjligheter att främja en fördelning av
nyanlända elever genom att erbjuda plats i andra skolor än de
som ligger nära elevernas hem. Detta förutsätter bl.a. att eleven
accepterar en placering på en annan skola än en närliggande.
Regeringen anser att detta inte är tillräckligt.
Utredaren ska därför
 ge exempel på hur placering av elever i andra skolor än de
mest närliggande kan organiseras,
 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, och
 lämna nödvändiga författningsförslag.
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Möjlighet för bl.a. pensionerade lärare och lärarstudenter att
arbeta i skolväsendet
Det finns enligt skollagen inget som hindrar att pensionerade
lärare arbetar som lärare inom skolan. Jobbskatteavdragets
nuvarande utformning innebär också att personer som har fyllt
65 år beskattas lägre än personer som inte har fyllt 65 år.
Studenter kan vid sidan av studierna bidra till att stödja
nyanlända elever i skolväsendet.
Utredaren ska därför
 ge exempel på hur t.ex. pensionerade lärare och lärarstudenter kan utgöra stöd för nyanlända elever och undersöka
orsaker till att detta inte sker och om det finns behov av
ytterligare insatser.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska redogöra för ekonomiska och andra konsekvenser
av sina förslag. Förslagens konsekvenser ska redovisas enligt
14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474).
Redogörelsen ska även innehålla en beskrivning av konsekvenser för elevers rätt till likvärdig tillgång till utbildning av
god kvalitet. Utredaren ska också analysera och redovisa konsekvenser för möjligheten att välja skola. I konsekvensanalysen
ska det särskilt belysas om och hur förslaget kan komma att påverka grupper av elever med särskilda behov. Därtill ingår att
redovisa konsekvenserna för elever ur ett barnrättsperspektiv.
Arbetsformer och redovisning av uppdraget
Utredaren ska inhämta information och synpunkter från Statens
skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund,
berörda fackliga organisationer och elevorganisationer samt
andra berörda myndigheter och organisationer med relevans för
uppdraget.
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Utredaren ska vidare inhämta synpunkter från andra relevanta utredningar, såsom 2015 års skolkommission
(U 2015:03), Gymnasieutredningen (U 2015:01) och Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning
på entreprenad (Dir. 2015:112).
Uppdraget ska redovisas senast den 18 januari 2016.
Betänkandet får överlämnas innan det har tryckts och getts
ut i Statens offentliga utredningar (SOU).
(Utbildningsdepartementet)

