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Studier inom vuxenutbildningen för asylsökande och papperslösa

BAKGRUND /ÄRENDET

Asylsökande som kommer före 18-årsdagen har rätt till utbildning (grundskola,

nationellt eller individuellt program på gymnasiet) och att slutföra den, på

gymnasiet enligt Studieplanen.

Asylsökande som kommer efter 18-årsdagen får vänta på uppehållstillstånd (med

vilket de får rätt till SFI) eller avvisningsbeslut. Före  2015  var handläggningstiden

för asylansökan några månader eller upp till ett år. Men sedan hösten 2015har detta
inte kunnat hållas. Därför kan det finnas sådana som före 18-årsdagen var

asylsökande som fortfarande, efter artonårsdagen, går på individuellt program. Det

är de fyller 20 år är det en fråga för vuxenutbildning.

Asylsökande har inte fått de fyra sista siffrorna i personnumret, utan det slutar på

TF och två siffror. Om asylsökande får slutgiltigt avslag på sin asylansökan (ett

avslag kan överklagas upp till tre gånger] men inte låter sig avvisas, övergår han till

att räknas som papperslös. Papperslös är också den som inte sökt asyl och vistas i

landet utan tillstånd.

Det är möjligt att fatta separata beslut för asylsökande respektive papperslösa.

Utbildningsvägar

Inom vuxenutbildningen finns tre nivåer att studera på, SFI, grundläggande nivå och

gymnasial nivå. För gymnasial nivå gäller bland annat att eleven ska sakna sådana

kunskaper som utbildningen syftar till att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra

sig utbildningen. När det gäller att ha förutsättningar att följa utbildningen finns

inget formellt behörighetskrav som det gör till gymnasiet.

För rundlä ande nivå gäller bland annat att eleven ska sakna sådana kunskaper

som normalt uppnås i grundskolan och ha förutsättningar att tillgodogöra sig

utbildningen.

För fl gäller bland annat att eleverna ska sakna sådana grundläggande kunskaperi

svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Om eleverna

Kungsängsgymnasiet, individuellt program, hade 19-05-03 sex TF -elever som

saknar uppehållstillstånd och som under året fyller 20 år eller mer. Utredningen
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med anledning av  detta  ärende har inte kunnat klarlägga huruvida de berörda

eleverna är asylsökande eller papperslösa.

Ekonomiska konsekvenser

För Komvux: Dessa elever studerar hos extern utbildningsanordnare. Examen på

gymnasienivå kostar c:a  90-190  tkr beroende på inriktning. Kostnaden fördelas på

omkring sex terminer.

Grundläggande vuxenutbildning anordnas av Sala kommun och kostade för år  2017

enligt Skolverkets information  9 500:— per elev (riket 49  100:-)

SFI anordnas av Sala kommun och kostade för år  2017  enligt Skolverkets

information 32  600:- per elev (riket 57  000:-)

Det är dock osäkert i vilken mån det uppstår utökade kostnader för kommunen.

Följden skulle också kunna bli att några andra sökande inte beviljas utbildning.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen bör besluta för både asylsökande och papperslösa. Till exempel:

a_tt för asylsökande och papperslösa elever, med TF-personnummer, som studerat

läsåret  18/19  på IMSPR KSK och som under  2019  fyller 20 år eller mer förfara med

studier inom vuxenutbildningen enligt följande:

För dem som vid slutet av vt -19 erhållit godkänt betyg i Sva, Ma och minst ett annat

ämne bevilja studier på gymnasial nivå för gymnasieexamen,

för dem som erhållit godkänt betyg i Sva eller Ma och minst ett annat ämne men inte

klarar kraven för studier på gymnasial nivå enligt förra stycket bevilja fem

månaders studier vid grundläggande vuxenutbildning och därefter studier på

gymnasial nivå enligt förra stycket om kravnivån uppnåtts,

för dem som vid slutet av vt -19 inte uppfyllt kraven för studier på grundläggande

nivå inte bevilja vidare utbildning.

att utbildningen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig

utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.


