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Utbildningsnämnden

Motion av Anna Manell och Mohamad Hassan (båda L) om att
frångå kösystemet till de fristående skolorna i Uppsala så att dessa
också kan ta emot nyanlända elever
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att besvara motionen med föredragningen i ärendet
Ärendet
Anna Manell och Mohamad Hassan (båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2-3 november 2015,
att de fristående grundskolorna i Uppsala undantas kösystemet för att kunna ta emot
nyanlända elever,
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att se hur det kan genomföras och vilka resurser
som ska följa med en sådan utredning samt
- att uppdrag ges till utbildningsförvaltningen att hitta samverkan och lösningar med de
fristående skolorna.
Motionen återges i bilaga
Föredragning
Frågan i motionen är angelägen och fristående skolor i kommunen har uttalat intresse för att
ta emot nyanlända elever.
De fristående gymnasieskolorna kan redan idag ta emot nyanlända elever eftersom de inom
ramen för sitt tillstånd kan erbjuda introduktionsprogrammet Språkintroduktion utan ett nytt
godkännande. Det står alltså de fristående gymnasieskolorna fritt att starta/utöka sådana
utbildningar. Utbildningsförvaltningen för en diskussion med de fristående gymnasieskolorna
om vilka som har möjlighet att utöka sin verksamhet med Språkintroduktion. I dagsläget har
två, eventuellt tre, skolor aviserat att de avser att starta sådan utbildning under det första
halvåret 2016.
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När det gäller grundskola så sätter nuvarande lagstiftning hinder i vägen för de fristående
skolorna.
Skolinspektionen skriver på sin webbplats:
En fristående skola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i
grundskolan. Om det vid en skolenhet inte finns plats för alla sökanden ska
ett urval som huvudregel göras på de grunder som Skolinspektionen
godkänner. Som en följd av öppenhetsprincipen får endast sådana
urvalsgrunder som inte sätter öppenheten ur spel tillämpas, exempelvis
anmälningsdatum, geografisk närhet och syskonförtur. Mot bakgrund av
öppenhetsprincipen kan det förhållande att en elev är nyanländ inte anses
vara en urvalsgrund.
Någon möjlighet för en enskild kommun att göra ett undantag finns inte.
Regeringen beslutade i november 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå
åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose nyanlända elevers rätt till
utbildning. I uppdraget till utredaren ingick det att lämna förslag på hur enskilda huvudmän
för skolor där det finns kö i större utsträckning än i dag ska kunna ta emot nyanlända elever.
Utredningen redovisades till regeringen den 22 januari 2016. Ett av förslagen innebär att
regeringen ska få föreskriva 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. Ändringarna i skollagen och skolförordningen föreslås
träda i kraft den 1 juli 2016.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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