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Yttrande över betänkandet Amerikansk inresekontroll vid
utresa från Sverige (SOU 2017:58)
(Dnr Ju2017/05764/BIRS)

Skolinspektionen har givits möjlighet att yttra sig över betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (SOU 2017:58).
Skolinspektionen har, utifrån myndighetens uppdrag, inga synpunkter på förslagen.
Skolinspektionen vill dock framföra följande.
I betänkandet redogörs för att medflyttande barn till inresekontrollanter, som
uppfyller de allmänna kraven i 3 § folkbokföringslagen (1991:481), kommer att
folkbokföras i Sverige. De kommer därmed, enligt utredningens bedömning,
kunna delta i avgiftsfri grundskole- och gymnasieutbildning i Sverige utan att
det införs några bestämmelser om detta. Skolinspektionen konstaterar dock att
det i betänkandet saknas en analys av vad som kommer att gälla för de medflyttande barn som inte kommer att uppfylla de allmänna kraven för folkbokföring i Sverige. Om även dessa barn ska anses ha rätt till avgiftsfri utbildning,
med hänvisning till avtalet av den 4 november 2016 mellan Sverige och USA,
bör det övervägas om det i skollagen (2010:800) ska införas en bestämmelse
som hänvisar till den nu föreslagna bestämmelsen i 4 b § lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall. Utan en sådan hänvisning kan det vara
svårt för huvudmännen att veta att även barn som inte anses bosatta i Sverige i
enlighet med skollagen i vissa fall ändå kan ha rätt till avgiftsfri utbildning.
Ytterligare en fråga som utredningen inte tar ställning till är om de medflyttande barnen, som har rätt till avgiftsfri utbildning i Sverige, ska omfattas av
skollagens alla bestämmelser, dvs, om de ska omfattas av både de rättigheter
och skyldigheter som följer av skollagen. Enligt 7 kap. 2 § skollagen har barn
som är bosatta i Sverige skolplikt. Om ett medföljande barn anses bosatt i Sverige enligt skollagens bestämmelser följer det således direkt av skollagen att
skolplikt gäller. Skolinspektionen uppfattar dock avtalet av den 4 november
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2016 på så sätt att de barn som inte kommer att anses bosatta här inte kommer
att omfattas av skolplikt men att de däremot har rätt till avgiftsfri utbildning.
Skolinspektionen ser gärna att ovanstående frågor tas om hand i den fortsatta
beredningen av förslagen.

I ärendets slutliga handläggning har rättschefen Annica Runsten och enhetschefen Christina Riddeiman Karlsson deltagit. Föredragande har varit juristen
Johanna Gokall.
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