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Yttrande angående – SD:s yrkande angående 
stryk nyanländas förtur över svenska elever 
vid skolval i Göteborgs Stad 
 

Sverigedemokraterna verkar ha fått en del saker om bakfoten. Definitionen av ”nyanländ 
elev” enligt Skollagen har ingenting med etnicitet eller nationalitet att göra. En nyanländ 
elev är den som varit bosatt utomlands och som börjat i skolan efter höstterminens start 
det år eleven fyller sju år. Det kan handla om flyktingbarn likväl som barn till svenska 
företagsledare som arbetar utomlands några år för att sedan återvända till Sverige.  

Kriteriet ”nyanländ elev” handlar alltså inte om att nyanlända prioriteras framför 
svenskar. Till skillnad från Sverigedemokraterna tycker vi att ett problem med kriteriet 
”nyanländ elev” är just detta, att kriteriet riskerar att inte användas kompensatoriskt utan 
tvärtom kan fungera än mer segregerande. I vilken grad det är så vet vi inte idag. Däremot 
vet vi att det i årets skolval enbart handlar om tre elever som fått placering utifrån detta 
kriterium. 

Socialdemokraterna vill ha bra skolor för alla barn, utan marknadstänkande och 
vinstintressen. Barn som kommer till Sverige efter skolstart, med föräldrar med lägre 
utbildningsbakgrund och annat modersmål än svenska, har det betydligt svårare i skolan 
än andra och behöver mer hjälp och stöd för att lyckas.  

För att Sverige ska bli ett ännu bättre land för alla att leva i krävs åtgärder för snabbare 
integration och insatser som kompenserar för skillnader i livsvillkor. Urvalskriteriet 
”nyanländ elev” behöver ses över, så att det i högre grad än idag faktiskt ger fördelar till 
de barn som har störst behov.  
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SD Initiativärende: Stryk nyanländas förtur 
över svenska elever vid skolval i Göteborgs 
Stad. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Att stadsledningskontoret tillsammans med grundskoleförvaltningen omedelbart ser 
till att kriteriet ”nyanlända” vid ansökan av skolplats tas bort. 

Yrkandet 
Trots uttalanden i press från olika partier runt de aktuella skolplaceringarna, har övriga 
invalda partier i Göteborgs Stad från 2015 och framåt varit för nuvarande 
antagningssystem vid. Där nyanlända ska prioriteras över svenskar. Sverigedemokraterna 
har sedan 2015 konsekvent varit emot detta antagningssystem. 

Ett ärende har överklagats till skolväsendets överklagandenämnd som hänvisade till ett 
beslut i Högsta förvaltningsdomstolen. Där fastslogs det att urvalet till skolan ska ske på 
ett "objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt". Enligt nämnden är "nyanländ elev" 
inte en saklig urvalsgrund. 

Sverigedemokraterna har tidigare i vår budget föreslagit att sänka skolornas fördelning 
baserat på socioekonomiska grunder med 600 miljoner. Hälften av detta belopp, 300 
miljoner, samt de ytterligare 100 miljoner som vi vill satsa på skolorna används för att 
höja grundbeloppet som sedan fördelas lika till alla skolor. Resterande 300 miljoner läggs 
i en kommuncentral pott reserverad för utbildningskostnader i stadens skolor. Denna pott 
kan skolor sedan äska medel ur, i de fall verksamheten kräver. 

Det här är den stora skiljelinjen mellan oss och övriga partier. Vi underblåser inte de låga 
förväntningarnas rasism, där man förutsätter att hudfärgen sätter ton för ambition. I 24 års 
tid har vi sett vad dessa låga förväntningar gjort med en stad och dess unga människor. 
Problemet är inte att det finns framgångsrika skolor och ambitiösa elever, utan att det 
finns dåliga skolor med dåliga språkinsatser i svenska. Att flytta runt elever på grund av 
etnicitet kommer inte avhjälpa det problemet, tvärtom. Det kommer skapa nya och fler 
problem i de skolor som har fungerat bra i dagsläget, samtidigt som skolor med en hög 
andel nyanlända inte får den hjälp de behöver med språkinsatser i svenska samt disciplin 
för att kunna höja kvaliteten på skolan och undervisningen. 

Sverigedemokraterna har redan i december 2015 lagt ett yrkande där vi påpekat hur 
felaktigt en sådan här prioritering är.. 

Bilagor  
1. SD yrkande till KS, december 2015 
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    Yrkande (SD)  
    Kommunstyrelsen 
    Ärende 2.2.1 
    Dnr 1602/15 
 

Yrkande gällande Handlingslinjer för att främja en jämnare fördelning av elever i behov 
av särskilt språkstöd 

Att ge en person fördel enkom baserat på etnicitet och härkomst kallas i dagligt tal för 
rasism. Rasism är ingenting Göteborgs stad ska stödja i någon form. Något staden också 
säger sig motarbeta.  

I tjänsteutlåtandets förslag till beslut står att läsa: 

Stadsdelsnämnderna uppmanas att tillämpa en prioritetsordning som innebär att när 
elever önskar plats i en grundskola och samtligas önskan inte kan tillgodoses, ska 
nyanlända elever ges företräde om den sökta skolan har en låg andel nyanlända elever. 

 

Med andra ord: Nyinvandrade elever ska få förtur över svenska elever. Detta förfarande 
baseras på etnicitet. Vilket är rasism. 

 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunstyrelsen 

att: avstyrka Tjänsteutlåtandet 

att: Staden ser över sitt arbete mot rasism. 
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