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Gymnasieutbildning för asylsökande elever 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att asylsökande elever som har fyllt 18 år och uppfyller nedanstående kriterier ska ha 
rätt att tas emot i fortsatt utbildning vid nationellt program i Uppsala kommuns egen 
regi eller hos de fristående huvudmän i Uppsala som medger detta. 

- Eleven har senast den 23 april 2019 påbörjat sin skolgång i kommunal eller 
fristående skola i Uppsala kommun. 

- Eleven har vistelseadress i Uppsala kommun.   
 

att asylsökande elever som har fyllt 18 år och som har vistelseadress i Uppsala 
kommuns samverkanskommuner ges möjlighet att antas till Uppsala kommuns 
gymnasieskolor i egen regi om kriterierna nedan är uppfyllda. 

- Eleven har senast den 23 april 2019 påbörjat sin skolgång i kommunal eller 
fristående skola i Uppsala kommun. 

- Elevens vistelsekommun har senast den 15 juni 2019 tagit beslut att betala 
interkommunal ersättning för eleven. 
 

att antagning för ovanstående elevgrupp sker om ledig plats finns under 
reservantagningen mellan 12 augusti -15 september 2019. Antagning görs i mån av 
plats. 

att beslutet gäller från beslutsdatum till och med den 15 september 2019. 

Bakgrund 

För asylsökande elever gäller enligt skollagen att de har rätt till utbildning i 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola endast om de har påbörjat sin utbildning innan 
de fyllt 18 år. Den som har påbörjat en utbildning på ett introduktionsprogram eller ett 
nationellt program har rätt att fullfölja sin utbildning hos huvudmannen. Asylsökande 
ungdomar på introduktionsprogram har dock inte rätt att gå över till och påbörja ett 
nationellt program efter att de fyllt 18 år. 

Föredragning 

Rätt till utbildning 

Skollagen anger de grundläggande rättigheterna. Huvudman för utbildningen kan 
besluta att utöka elevers tillgång till gymnasieutbildning. Utbildningsförvaltningen 
föreslår att asylsökande elever under vissa förutsättningar ska ges möjligheter att 
påbörja utbildning på nationellt program även efter det att de fyllt 18 år. 
Förutsättningarna föreslås vara att eleven senast den 23 april ska ha påbörjat sin 
skolgång i kommunal eller fristående skola i Uppsala kommun samt att eleven har 
vistelseadress i Uppsala kommun.  
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Ett sådant beslut kan bara omfatta verksamheten i egen regi. Fristående huvudmän 
måste således själva fatta beslut om att ta emot den aktuella elevgruppen. 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut innebär att Uppsala kommun betalar 
ersättning till fristående huvudmän i Uppsala kommun som erbjuder plats för den 
aktuella elevgruppen som uppfyller kriterierna.  

Asylsökande elever med vistelseadress i någon av Uppsalas samverkanskommuner 
föreslås få möjlighet att fortsätta utbildning på nationellt program i kommunalt driven 
gymnasieskola i Uppsala om eleven har påbörjat sin utbildning i kommunal eller 
fristående skola i Uppsala och under förutsättning att elevens vistelsekommun betalar 
interkommunal ersättning.  

För att inte folkbokförda elevers tillgång till utbildningsplats ska påverkas, ska 
antagningen för de asylsökande över 18 år ske i samband med reservantagningen.  

Konsekvenser för barn/elever 
I fall dessa elever i ett senare skede beviljas asyl så kommer möjligheten till inträde på 
arbetsmarknaden att ta längre tid om de har avbrutit sina studier vid 18 års ålder. 
Studiemotivationen riskerar också att försämras då eleven riskerar att tappa studietid. 

Eftersom antagningen ska ske först efter det att folkbokförda elever erbjudits plats, ger 
förslaget inga konsekvenser för övriga elever i Uppsala kommun.  

Ekonomiska konsekvenser 
Antalet elever som berörs är svårt att bedöma, men i dagsläget uppskattar 
utbildningsförvaltningen att cirka 15 asylsökande elever över 18 år i augusti 2019 
kommer att vara behöriga till nationellt program. Kostnaden för Uppsala kommun rör 
sig om cirka 1,8 mnkr på årsbasis eller 900 tkr på halvårsbasis för höstterminen 2019. 
Statsbidrag utgår med 116 100 kr/elev. Kommunen kommer att ansöka om ersättning 
hos Migrationsverket för asylsökande elevers skolgång. 
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