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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5)
för yttrande. Betänkande kompletterar betänkandet Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas (SOU 2007:34).
Utredningen föreslår att alla barn och ungdomar som vistas i landet ska ha rätt till
utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg även om de saknar tillstånd
för sin vistelse i landet. Barn, föräldrar, personal och beslutsfattare får klara och
tydliga regler att förhålla sig till och detta medför ökad rättssäkerhet för den enskilde individen. Målgruppen ska ha rätt till utbildning i samtliga skolformer.
Skolplikt föreligger däremot inte. Rätten till skolgång föreslås gälla också i fristående skolor, enskilt driven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kostnader
föreslås bli ersatta med ett särskilt statsbidrag efter ansökan av kommunerna. Både
offentliga och enskilda huvudmän föreslås bli ersättningsberättigade.
Förvaltningen instämmer i utredningens förslag i alla dess delar.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde barn och ungdom och behandlats i
förvaltningsgruppen 2010-04-15.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5)
till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande senast 2010-04-15. Svarstiden har förlängts så att ärendet kan behandlas i stadsdelsnämnden 2010-04-22.

Ärendet
Detta betänkande kompletterar betänkandet Skolgång för barn som skall avvisas
eller utvisas (SOU 2007:34).
Sammanfattningen av det aktuella betänkandet är indelad i nedanstående fem kapitel.

Målgruppen
Utredningen föreslår att alla barn och ungdomar som vistas i landet ska ha rätt till
utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg även om de saknar tillstånd
för sin vistelse i landet. Undantag är om vistelsetiden kan förväntas bli helt tillfällig d.v.s. ca 3-4 månader.

Den närmare innebörden av den föreslagna rätten till skolgång
Barn, föräldrar, personal och beslutsfattare får klara och tydliga regler att förhålla
sig till och detta medför ökad rättssäkerhet för den enskilde individen. Skollagens
mål om allas rätt till lika tillgång till utbildning samt rätt till likvärdig utbildning
kan därmed också uppnås.
Vad gäller förskoleverksamhet, förskoleklass och skolbarnsomsorg så föreslås
ingen skyldighet till information om dess syften eller skyldighet till uppsökande
verksamhet för att ta reda på vilka barn som är berättigade till dessa.
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Målgruppen ska ha rätt till utbildning i samtliga skolformer d.v.s. förskoleklass,
grundskola, gymnasieskola, obligatorisk särskola, gymnasiesärskola, specialskola
och sameskola. Skolplikt föreligger däremot inte. Undervisningen ska bedrivas
med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar. Gymnasieutbildningen
ska dock påbörjas före 18 års ålder.
Rätten till skolgång föreslås gälla också i fristående skolor liksom enskilt driven
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Detta gäller även för asylsökande barn
m.fl. som omfattas av förordning 2001:976.
Målgruppen ska, efter ansökan, erbjudas förskoleverksamhet, utbildning och skolbarnsomsorg av hemkommunen d.v.s. där barnet stadigvarande vistas eller, om
stadigvarande vistelseort saknas, för tillfället uppehåller sig.

Underrättelseskyldighet och uppgiftsskyldighet och övriga sekretessfrågor
Enligt utredningens bedömning bör varken styrelsen för utbildningen (utbildningsnämnden) eller socialnämnden (stadsdelsnämnderna) omfattas av en skyldighet att
på eget initiativ lämna underrättelse till polismyndigheten. Därmed föreslås att bestämmelsen i 7 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97) ska upphävas.
Utredningen har sökt men inte funnit något samband mellan förekomsten av att
barn som vistas i landet utan tillstånd avhåller sig från att delta i utbildning m.m.
och socialnämndens uppgiftsskyldighet. Bedömningen är därför att 17 kap. 1 §
utlänningslagen (2005:716) bör gälla oförändrad.
Författningsändringar vad avser bestämmelser om sekretess inom skolområdet för
enskildas personliga förhållanden och regleringen av sekretess mellan myndigheter
är inte heller nödvändiga.

Statlig ersättning till kommuner och huvudmän
Förslaget om rätt till utbildning m.m. till en utvidgad målgrupp innebär ökade
kostnader för kommunerna. Dessa kostnader föreslås bli ersatta med ett särskilt
statsbidrag i form av fastställda schablonbelopp per barn och verksamhetsform
efter ansökan av kommunerna. Både offentliga och enskilda huvudmän föreslås bli
ersättningsberättigade.
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Författningsreglering
När en slutlig utformning av den nya skollagen har utarbetats kan förslagen i detta
betänkande införas i den nya lagen om det inte bör regleras i förordning.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i utredningens förslag i alla delar och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

____________________________

Bilaga
Remissen
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