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Grundskoleundervisning för asylsökande barn
Regeringen gav i december 1992 Statens Invandrarverk och Skolverket i uppdrag att utreda
och lämna förslag om hur skolverksamheten för asylsökande barn som vistas på
utredningsslussar och förläggningar skall organiseras i framtiden. Ett riktmärke för
utredningen skulle vara att skolverksamheten bör vara möjlig att bedriva med bibehållen
tillfredsställande kvalitet till en kostnad av högst 30 000 - 35 000 kronor per elev och år.
Utredningsuppdraget skulle genomföras efter samråd med Svenska Kommunförbundet.
Utredningsuppdragen redovisades till regeringen i april 1993 som rapporten:
"Skolverksamhet för asylsökande barn m m".
Ett utdrag ur rapporten, där beräkningsgrunderna för ersättningen framgår, bifogas.
Regeringen beslöt 1993-06-24 i överensstämmelse med förslagen i rapporten. Innehållet i
regeringsbeslutet har publicerats i SKOLFS 1993:21.
Den kommun där den asylsökande vistas är enligt grundskoleförordningen skyldig att
anordna undervisning för barn i skolpliktig ålder. Kommunen behåller även i fortsättningen
detta ansvar.
Staten ersätter kommunerna för grundskoleundervisning av asylsökande barn genom ett
schabloniserat bidrag uppgående till högst 23 500 kr per barn och år för barn på
utredningssluss och högst 35 000 kr per barn och år för barn på förläggning. Om slussen
eller förläggningen svarar för skapande verksamhet och idrott, lokaler, måltider och
skolskjutsar skall beloppet reduceras med högst 7 200 kr per barn och år. I normalfallet blir
därför schablonersättningen till kommunerna 16 300 kronor respektive 27 800 kr per barn
och läsår. Invandrarverket kan därutöver efter särskild prövning ersätta kommunerna för
vissa extraordinära kostnader t ex för elever med särskilda behov.
Utbetalningen sker halvårsvis den 31 december och 30 juni med i normalfallet 1 630 kr
respektive 2 780 kr per elev och påbörjad fyraveckorsperiod. Kommunen redovisar till
Invandrarverket antalet påbörjade fyraveckorsperioden som varje enskild elev erhållit
undervisning. Av kommunens redovisning skall framgå hur många elever som deltagit i
undervisningen vid varje fyraveckorsperiods början. Indelning i fyraveckorsperioder görs
genom att beräkningen startar första undervisningsveckan på höst- respektive vårterminen.
De nya bestämmelserna gäller från och med höstterminen 1993. Ersättning för vårterminen
1993 regleras i särskild ordning. Se cirkulär 1993:80 från Kommunförbundet. Kommuner
som har avtal med Invandrarverket, som sträcker sig längre än till och med vårterminen
1993 får ta upp detta i särskilda diskussioner med respektive sluss eller förläggning.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Monica Hansson och Karl-Axel
Johansson, tfn 08-772 41 00.
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