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Asylsökande elevers rätt till skolgång 

 Som asylsökande elev har man rätt att påbörja studier på gymnasiet så länge man inte fyllt 18 år. Man är endast 
behörig till språkintroduktion som nyligen anländ.  

 Språkintroduktion är en av fem inriktningar på Introduktionsprogrammet.  
 En asylsökande elev som påbörjat sina studier på gymnasiet har rätt att slutföra den studieplan eleven studerar 

efter. Det kan innebära att eleven har rätt att slutföra sina studier på språkintroduktion, eftersom varje inriktning 
utgör en studieplan. (Kan finnas skillnader i elevers individuella studieplan) 

 Det är den nya huvudmannens plan för introduktionsprogram som gäller när elever från andra kommuner flyttar 
till Piteå. 

 En elev som önskar påbörja studier på nationellt program måste, förutom att vara behörig, uppfylla ålderskravet, 
vilket innebär att de måste ha påbörjat sin utbildning senast hösten det år de fyllt eller ska fylla 19 år.  

 Kostnader för skolgång när det gäller asylsökande elever, täcks av staten via Migrationsverket enligt fastställd 
schablon. Detta under förutsättning att studieplanen påbörjats innan eleven fyllt 18 år.  

 Kommuner kan på frivillig basis, erbjuda asylsökande ungdomar över 18 som vill påbörja ny studieplan på 
gymnasiet möjlighet att göra detta. Ingen statlig kostnadstäckning utgår i dessa fall.   

Elever med Permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) 
 Elever med PUT eller TUT, betraktas som en svenskfödd elev, med de rättigheter som omfattar alla som har 

svenskt personnummer. Inga medel från Migrationsverket utgår för dessa elever.  
 Motsvarande regler kommer att gälla för ungdomar som beviljats TUT enligt den föreslagna reformen, se nedan.  

Föreslagna reformer gällande asylsökande ungdomar och deras skolgång 
Regeringen har lagt fram en proposition (proposition 2017/18:252), där man föreslår att tillfälliga uppehållstillstånd ska 
vara möjligt för de asylsökande ensamkommande ungdomar som fått vänta mer än 15 månader på besked om 
uppehållstillstånd. Villkoren för de tillfälliga uppehållstillstånden är följande: 

• Utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 
eller tidigare 

• Det för utlänningen har, eller borde ha, anvisats en kommun som ska ordna boendet 

• Beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, 15 månader eller senare från registreringsdatumet 
men tidigast den 20 juli 2016 

• Beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, när utlänningen är 18 år eller äldre 

• Utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs 

• Utlänningen studerar eller har för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en 
annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux. 

En ansökan om ett sådant uppehållstillstånd föreslås endast få göras under en begränsad tid och vid ett tillfälle.  

Regeringen föreslår även ändrade utgiftsramar och anslag för 2018 till följd av lagförslagen. Dock föreslås ingen 
kostnadstäckning från staten när det gäller elevernas skolgång. Det man hänvisar till är att möjligen se över det kommunala 
utjämningssystemet, då vissa kommuner kan bli mer ekonomiskt belastade av reformen.  

Ändringarna i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige föreslås träda i kraft den 1 
juli 2018. 

Regeringen förstärker i vårändringsbudgeten för 2018, det tillfälliga kommunstödet, i syfte att stödja de kommuner som vill 
låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar istället för att flytta till ett anläggningsboende. Det 
handlar om en satsning för boende på 200 miljoner kronor. 

 

 



  den 2 maj 2018 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
 
ASYLSÖKANDE I GYMNASIESKOLAN 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Gymnasieskolan 

Nationella program Introduktionsprogram 

Studie-förberedande Yrkes-förberedande Fem varianter/inriktningar 

Godkända betyg i ma, 
sv/sva, en + 9 betyg = 12 
betyg 

Godkända betyg i ma, 
sv/sva, en + 5 betyg = 8 
betyg 

Språkintroduktion enligt planen max 2 år men med möjlighet till förlängning ett år utifrån 
pedagogiska motiv/behov 

Från 16 men under 
18 år 

Individuellt alternativ Preparand 1 år 
Yrkesintroduktion 

RL-VO-VF-IN* 
2 år, med möjlighet till förlängning 

Ny utbildning innan 18 
år fyllda 

Yrkesintroduktion 
Preparand 

Vuxenutbildning 

Nationellt program 
Programinriktat Ind. Val. 

Yrkesintroduktion 
Vuxenutbildning 

Arbetsliv  
Vuxenutbildning  

 

Ny utbildning innan 18 
år fyllda 

Asylsökande som avslutat sin utbildning  Migrationsverkets ansvar 

* Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, 
Industriprogrammet (trä). 
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