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Utbildningsnämnden

Skolgång för EU-medborgare
Göteborgsregionens kommunalförbund har skrivit fram ett förslag till plan för kommunala
insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i
kommunerna runt Göteborgsregionen. Planen har varit ute på remiss bland medlemskommunerna
och efter remissgången har GR valt att inte lämna några rekommendationer gällande skolgång.
Dock rekommenderar GR medlemskommunerna att anta egna handlingsvägar och förhållningssätt
gällande skolgång.
Sektor utbildning, kultur och fritid har sett över frågan och föreslår att EU-medborgare utan
uppehållsrätt ska ges tillträde till skolgång (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola
och gymnasiesärskola) efter tre månaders vistelse i landet. Anledningen till att kommunen föreslås
tillämpa tre månader är dels att säkerställa att familjen stadigvarande vistas i landet och dels att öka
möjligheterna för kommunen att få in de intyg som krävs för att söka statsbidrag. Om inget
inresedokument kan uppvisas räknas den första kontakten med kommunen som första dagen.
Rutinen gäller ej förskola eller studier på Komvux.
Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden antar rutin för skolgång för EU-medborgare.
Utbildningsnämnden översänder rutinen till kommunstyrelsen för kännedom.

Eva Lejdbrandt
Sektorchef
Beslutsunderlag
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Tjänsteutlåtande, 2016-03-22
Rutin för skolgång för EU-medborgare
GR plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta
situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i
Göteborgsregionen

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunstyrelsen
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Bakgrund
Kommunen har vid ett flertal tillfällen ställts inför frågeställningar om huruvida icke folkbokförda
barn och ungdomar kan och får tas emot i våra skolor. Regelverken är många och inte
synkroniserade för att harmonisera med varandra vilket gör tolkning svårt. Kommunen bör sträva
efter att hantera liknande ärenden på samma sätt.
Det finns för närvarande ett fåtal elever i kommunens skolor med vårdnadshavare som saknar
uppehållsrätt. I några fall uppger föräldrarna att de försörjer sig via arbete men har inte möjlighet
att lämna in arbetsgivarintyg vilket förhindrar kommunen från att ansöka om ersättning från
Skolverket.
GR har tagit fram: Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta
situationer som vistas tillfälligt i Göteborg med kranskommuner. Planen avser personer som är EUmedborgare, eller tredjelandsmedborgare, utan försörjning, arbete eller bostad i Sverige och som är
socialt och ekonomiskt utsatta samt vistas inom GR utan uppehållsrätt och uppehållstillstånd. I
planen förordas att barn och ungdomar ska hanteras på samma sätt som papperslösa även om de
inte kan anses vara papperslösa i lagens mening. Ale kommuns kommunstyrelse har 2015-09-15
ställt sig positiva till handlingsplanen.
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