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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om förbättringar för 
nyanlända barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att   besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet 
 
 
Ärendet 
I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V), väckt vid fullmäktiges sammanträde den 
28 februari 2011, föreslås att socialnämnden för barn och unga och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (UAN) får i uppdrag att säkerställa att ensamkommande barn ska få 
stöd för att stanna i Uppsala till skolgången är avslutad. Vidare yrkas att UAN ges i uppdrag 
att säkerställa att aktivitetshuset ges resurser så att verksamheten kan säkras och utvecklas,  att 
om möjligt låta introduktionsstudier för nyanlända ungdomar (IVIK) inom gymnasieskolan 
räknas som gymnasiestudier som gör det möjligt för eleverna att fullfölja ett nationellt 
gymnasieprogram samt att om möjligt och låta den som påbörjat introduktionsstudier före 19 
års ålder fortsätta sina studier på ett nationellt program inom gymnasieskolan om behörighet 
uppnåtts. I det fall specialregler för introduktionsstudier inte går att införa på kommunal nivå 
yrkas att regeringen tillskrivs om ändrade regler.  
 
Motionen återges i bilaga 1, 
 
Remissbehandling 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) (bilaga 2) ställer sig bakom motionärernas 
intention att förbättra möjligheterna för nyanlända barn och ungdomar att tas emot i det 
svenska samhället.  
 
UAN ansvarar för mottagningen av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. Ansvaret för 
boende för asylsökande ensamkommande barn utan vårdnadshavare eller de som fått avslag 
på asylansökan vilar på SBN. UAN har i uppdrag att erbjuda dessa barn skolgång i avvaktan 
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på beslut om permanent uppehållstillstånd eller avslag på asylansökan. Vid beslut om 
avvisning kan skolgången inte garanteras ske i Uppsala, inte heller kan avslutad skolgång 
garanteras. UAN har tagit initiativ till en utredning om organisation av en mottagningsenhet 
för nyanlända barn och ungdomar 0-20 år. Nu gällande uppdrag om aktivitetshuset kommer 
från UAN och i pågående beredning av ärendet ingår att beakta aktivitetshusets behov av 
verksamhet och resurser.  
 
Skollagstiftningen utgår från allas rätt till och lika tillgång till utbildning, samt att 
utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform. Motionärens yrkande om att ge en 
särskild grupp möjligheter att gå i gymnasieskola längre tid än andra strider mot dessa 
grundläggande principer och föreslås avslås.  
 
Gentemot nämndens yttrande har reservation avgivits av V-ledamoten.  
 
Socialnämnden för barn och unga (SBN) (bilaga 3) konstaterar att det ur barnets/ungdomens 
perspektiv är angeläget att kunna fullfölja sin skolgång och att det är en av de viktigaste 
aspekterna för nämndens del i ansvarstagandet för ensamkommande barn och ungdomar. 
Nämnden arbetar gemensamt med UAN för att förbättra mottagandet och introduktionen in i 
pedagogisk verksamhet. Vad gäller ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år med 
lagakraftvunnen avvisning och utvisningsbeslut övergår ansvaret i sin helhet på 
Migrationsverket varför det saknas juridiska möjligheter att bifalla motionens yrkande. 
 
Nämnden anser att det inte är tillfredställande att en 18-åring som fått avslag på sin 
asylansökan förflyttas från Uppsala kommun till flyktingförläggning. Ur den enskilde 
ungdomens perspektiv vore det bättre att få fortsätta sin skolgång till avvisningen. Gällande 
rätt på området medger dock inte detta. Problematiken som de med avslagsbeslut har att möta 
har påtalats för företrädare för Justitiedepartementet.  
 
Nämnden föreslår att motionen avslås. 
 
Föredragning 
Kommunen arbetar på olika sätt med att förbättra möjligheterna för nyanlända barn och 
ungdomar att tas emot i det svenska samhället.  
 
UAN har i uppdrag att erbjuda ensamkommande barn utan vårdnadshavare och asylsökandes 
möjlighet till skolgång i avvaktan på beslut om permanent uppehållstillstånd eller avslag på 
asylansökan. UAN kan dock inte såsom framgår av nämndens remissvar garantera att 
utbildningen sker i Uppsala eller ge en garanti för avslutad skolgång.  
 
Det pågår en utredning om organisation av mottagningsenhet för nyanlända barn och 
ungdomar mellan 0-20 år. Initiativet till utredningen har tagits av UAN och i den översynen 
behandlas även aktivitetshuset vilket innebär att verksamheten och resurser därmed beaktas. 
 
Vad gäller skollagstiftningen har kommunstyrelsen samma uppfattning som utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och avvisar yrkandet i motionen. Utbildning ska enligt skollagen 
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vara likvärdig inom varje skolform och motionens förslag innebär att en viss grupp särskiljs 
vilket strider mot såväl grundlag, skollag som kommunallagen. Vad gäller ensamkommande 
ungdomar som fyllt 18 år med lagakraftvunnet avvisning- eller utvisningbeslut äger 
Migrationsverket frågeställningen i sin helhet vilket innebär att det inte finns juridiska 
möjligheter att bifalla yrkandet i motionen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör  
   
 
 
 
 
 






















