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Yttrande över betänkandet ”Plats för nyanlända i fler skolor”        

Lärarförbundet har fått möjlighet att yttra sig till Utbildningsdepartementet 
angående betänkandet ”Plats för nyanlända i fler skolor” (SOU 2016:9).  
 

Sammanfattning av Lärarförbundets synpunkter  
Lärarförbundet är positiv till utredningens syfte och vad den kan bidra till, i fråga 
om en ökad spridning av nyanlända elever mellan skolor och därigenom ett ökat 
delat ansvar. Då förslagen utmynnar i möjligheter till förändring, finns dock en 
farhåga att huvudmännen inte kommer utnyttja de föreslagna förändringarna. 
 
Lärarförbundet vill också lyfta fram vikten av långsiktighet i kommunernas 
möjlighet att organisera sina verksamheter med tanke på beredskap, kompetens 
och förmåga, vilket naturligt kan ingå som en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Detta kan även främjas genom en kommunövergripande 
samordningscentral, som har en översyn och samordnar mottagandet och arbetet 
med nyanlända barn och elever. 
 
Den särskilda kvot på maximalt fem procent, som enskilda huvudmän kan använda 
för att kunna ta emot nyanlända elever oavsett kö, ställer sig Lärarförbundet 
undrande till. Varför föreslås just denna andel? Inom kvoten ska sedan 
anmälningstid användas som urvalsinstrument, vilket Lärarförbundet befarar ska 
göra att det bara blir insatta föräldrar som kommer välja dessa skolor till sina barn. 
Lärarförbundet anser i stället att kommunen ska ha rätt att anvisa plats även i 
fristående skolor. En samordningscentral kunde även här samordna ett organiserat 
informationsöverlämnande till alla berörda vårdnadshavare.  
 
Lärarförbundet efterlyser även att en separat utredning tillsätts som ser över 
fristående skolors urvalsgrunder. 
 
Utredningen i korthet 
För att förbättra förutsättningarna för integration, genom att möjliggöra en 
jämnare fördelning av nyanlända elever mellan skolor, föreslår utredningen 
följande:   
 
Kommunerna ska ha möjlighet att göra undantag från bestämmelserna i skollagen 
om placering enligt vårdnadshavarnas önskemål i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola och om elevers berättigade krav på en placering nära hemmet, om 
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det finns särskilda skäl, med hänsyn till kommunens mottagande av nyanlända 
elever. 
 
En enskild huvudman som har fler sökande än platser till sin skolenhet ska få välja 
att ta emot ett begränsat antal platser för nyanlända elever per läsår (särskild kvot) 
som ges företräde framför övriga sökande. 
 

Lärarförbundets synpunkter 
Lärarförbundet välkomnar utredningens syfte och vad den kan bidra till, när det 
gäller att uppnå en ökad spridning av nyanlända elever och ett delat ansvar för att 
alla elever ska ha bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Vår farhåga är dock 
att en del kommuner och enskilda huvudmän inte ser dessa förslag som 
möjligheter, utan fortsätter organisera mottagandet av eleverna på likartat sätt 
som tidigare. I dagsläget är det även svårt att veta hur många nyanlända elever 
ytterligare som Sverige kommer att ta emot, vilket möjliggör för huvudmännen att 
vänta och se, istället för att utnyttja de föreslagna förändringarna.  
 
Lärarförbundet vill därför lyfta fram vikten av långsiktighet i kommunernas 
möjlighet att organisera sina verksamheter så att de, utifrån kunskap om hur detta 
sker på bästa möjliga sätt, gagnar elevernas utveckling. Att utifrån den akuta 
situationen placera elever på andra skolor än den närliggande under en begränsad 
tid är en kortsiktig lösning; att ha beredskap, kompetens och förmåga att 
samordna skolornas kompetens är däremot en långsiktig insats, som behöver 
genomföras oavsett. Därtill är det en bra utgångspunkt för ett användbart 
systematiskt kvalitetsarbete.  
 
I förslaget om hur kommunerna ska få ökade möjligheter att främja en jämnare 
fördelning av nyanlända elever, finns även en viss tolkningsfrihet av begreppen 
som till exempel ”särskilda skäl” och ”stor omfattning”. Om dessa preciseras 
ytterligare, minskar sannolikt skillnaden både vad gäller hur de tolkas och i vilka 
förutsättningar som ges, dessutom lär möjligheterna till konkret information till 
elever och vårdnadshavare öka. 
 
Vad gäller enskilda huvudmäns ökade möjligheter att ta emot fler nyanlända 
genom en särskild kvot, efterfrågar Lärarförbundet information kring hur 
utredningen kommit fram till att andelen ska vara just fem procent av en skolas 
maximala kapacitet. 
 
Inom den särskilda kvoten föreslås det att anmälningstid ska användas som urval. 
Lärarförbundets misstanke är att detta leder till att det bara blir insatta eller 
högutbildade föräldrar som väljer dessa skolor till sina barn. Detta kräver därför 
ett organiserat informationslämnande, där en kommunövergripande 
samordningscentral för nyanlända barn och elever, något som Lärarförbundet 
verkar för, kan spela en viktig roll. Frågan är om inte anmälningstid är fel som 
urvalsgrund i detta fall och att det istället borde vara kommunen som anvisar plats, 
både på de egna skolorna och på de fristående skolorna i kommunen. På så vis kan 
kommunen skapa bra förutsättningar för alla elevers lärande.  
 
Finns en sådan samordning för mottagandet – där till exempel kunskaper om 
förutsättningar på respektive skola finns – kan elever och föräldrar få tydlig 
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information och vägledning. Att en kommun samtalar och samverkar med alla 
skolor, både kommunala och fristående, möjliggör samarbeten och att 
sammanhang och förtroenden skapas mellan samtliga. På sikt lär det gagna både 
kommunens och den enskilde elevens utveckling.  
 
En fråga som reser sig under läsningen av yttrandet är om anmälningstid är en 
lämplig metod för urval över huvud taget till fristående skolor. Det är inte bara 
nyanlända som omöjligen kan komma ifråga för plats på många skolor. Även den 
vars föräldrar inte vill sätta sitt barn i kö hur tidigt som helst och den som är 
nyinflyttad från annan ort blir med den urvalsmetoden fråntagen sin möjlighet att 
välja skola. Föreliggande utredning sätter fingret på den större generella frågan 
urvalsgrunder för fristående skolor och enligt Lärarförbundet bör en separat 
utredning tillsättas som ser över fristående skolors urvalsgrunder, inte minst hur 
anmälningstid fungerar.  
 
 
 
Lärarförbundet 
 
 
 
Johanna Jaara Åstrand Lisa Heino 

Ordförande Utredare 

 

 


