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Närvarande ledamöter
Marlene Jörhag (KD)
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Tjänstgörande ersättare
Roger Andersson (S)
Gunilla Werme (L)
Helena Ståhl (SD)
Närvarande ersättare
Roger Andersson (S)
Inger Blückert (S)
Husein Hoso (S)
Layla Abou Tacca (KD)
Övriga
Mikael Carstensen

§ 37, deltar inte på grund av jäv

ersätter Linda Smedberg § 37
ersätter Sara Bronner (MP)
ersätter Nils Gunnarsson (SD)
§§ 26-36, 38-52

Programdirektör

Paragraf 34–35
Karin Geisler, sekreterare
Digitalt justerat protokoll
Marlene Jörhag (KD), ordförande
Cecilia Lönn Elgstrand (V), justerare
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§ 34 Gymnasiestudier för ungdomar som är asylsökande,
med vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd eller som
vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning beslut
Ärendenummer: Bou 67/2020
Handläggare: Anna Lundgren
Ärendebeskrivning

I skollagen regleras rätten till utbildning i gymnasieskolan samt
hemkommunens (eller vistelsekommunens) kostnadsansvar för utbildningen.
Rätten till utbildning och därmed kostnadsansvaret gäller utbildning som
påbörjas innan en elev fyller 20 år. För ungdomar som är asylsökande, med
vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd eller vistas i landet utan stöd av
myndighetsbeslut eller författning, gäller detta endast för utbildning som
påbörjas innan eleven fyllt 18 år. Det finns dock inget som hindrar att
kommunen åtar sig att svara för kostnaden även för dessa.
Förslaget innebär att programnämnden åtar sig att svara för kostnaden för
gymnasieutbildning som påbörjas efter att eleven fyllt 18 år och innan eleven
har fyllt 20 år, för de som är asylsökande, har vissa tidsbegränsade
uppehållstillstånd eller vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller
författning. De kostnader detta medför för programnämnden ska följas upp
årligen. En uppföljning ska även genomföras, av omedelbara och långsiktiga
samhällskostnadskonsekvenser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Programnämnden åtar sig att svara för kostnaden för gymnasieutbildning
som påbörjas efter att eleven fyllt 18 år och innan eleven har fyllt 20 år, för de
som är asylsökande, har vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd eller vistas i
landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning (enligt 29 kap. 2 § andra
stycket punkt 1, 2 och 5 skollagen).
2. De kostnader detta medför för programnämnden ska följas upp årligen. En
uppföljning ska även genomföras, av omedelbara och långsiktiga
samhällskostnadskonsekvenser.
3. Paragrafen justeras omedelbart
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Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag beslutspunkt 1.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (M) finner att det finns två förslag till beslut på
beslutspunkt 1, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt Helena Ståhls (SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det endast finns ett förslag till beslut till
beslutspunkterna 2 och 3, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt detta.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Programnämnden åtar sig att svara för kostnaden för gymnasieutbildning
som påbörjas efter att eleven fyllt 18 år och innan eleven har fyllt 20 år, för de
som är asylsökande, har vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd eller vistas i
landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning (enligt 29 kap. 2 § andra
stycket punkt 1, 2 och 5 skollagen).
2. De kostnader detta medför för programnämnden ska följas upp årligen. En
uppföljning ska även genomföras, av omedelbara och långsiktiga
samhällskostnadskonsekvenser.
3. Paragrafen justeras omedelbart
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet i beslutspunkt 1 till
förmån för eget yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 35 Revidering Delegationsordning Programnämnd barn
och utbildning - beslut
Ärendenummer: Bou 4002/2019
Handläggare: Karin Geisler
Ärendebeskrivning

Tillägg av delegationen gällande att avge yttrande om att kommunen åtar sig att
svara för kostnaden för gymnasieutbildning för ungdom som är asylsökande,
med vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd eller vistas här utan stöd av
myndighetsbeslut eller författning och som har fyllt 18 år men inte 20 år när
utbildningen påbörjas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-10
Förslag inför 20200305 delegationsförteckning Pn Bou
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
1. Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag
2. Paragrafen justeras omedelbart
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Marlene Jörhag (M) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Helena Ståhls
(SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd barn och utbildning beslutar:
1. Anta reviderad delegationsordning enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag
2. Paragrafen justeras omedelbart
Reservation

Helena Ståhl (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Yrkande/reservation
Ärende: Gymnasiestudier fö r ungdomar som är asylsökande, m ed vissa uppehållstillstånd eller som vistas här utan stöd av myndighetsbeslut
eller författning
Ärendenummer: Bou 67 / 2020
Datum: 2020-03-05

Vuxna utan permanenta uppehållstillstånd ska inte börja på gymnasiet
Svensk välfärd är i första hand t ill för svenska medborgare. Örebro kommun har en ytterst ansträngd ekonomi där
varje sten behöver vändas på för att bevara medborgarnas vä lfä rd. Det har lett t ill många svåra beslut, bland annat
indragandet av busskort för många gymnasiestudenter.
I det läget vä ljer nu de styrande pa rt ierna att satsa på att vuxna migranter utan permanent a uppehållstillstånd ska
få påbörja gymnasiestudier, och visar därmed åt erigen att man prioriterar mycket annat framför de egna
medborga rnas väl och ve.
Vår uppfattning är tydlig - om du fått avslag på din asylansökan så ska du lämna landet, inte erbj udas
gymnasieutbildning. Om ditt uppehållstillstånd är tidsbegränsat ska inte svenska skatt ebet alare förvä ntas bekosta
din utbild ning.

Med hänvisning t ill ovanstående yrkar jag:
- att punkt 1 avslås.
Om yrka ndet fa ller gäller ovanstående som reservation .

För Sverigedemokraterna i Programnämnd Barn och Utbildning

Helena St åhl (SO)

Svcrigedemol,raterna Örebro kommun

Organisationsnurnrner: 802450-5730
Box 30000, 70 I 35, Örehro
Telefon: 0E>·215538

E-post: o1ebro@lsd.se
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