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Remittering av promemorian Möjlighet att använda en
särskild kvot vid placering i kommunala skolor
(Dnr U2017/01031/S)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten yttrar sig inte i frågor som berör förskolan och de lägre årskurserna i
grundskolan och grundsärskolan då ungdomspolitiken omfattar ungdomar i
åldrarna 13-25 år. Vi avstår också från att kommentera de juridiska aspekterna av
lagförslaget.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig i huvudsak positiv
till promemorians förslag.
I det följande kommenterar vi några aspekter ur ett ungdomsperspektiv.
Det är av stor vikt att både elever, vårdnadshavare och gode män får information
om möjligheterna och vikten av att välja skola. Informationen behöver
tillhandahållas på språk som elever, vårdnadshavare och gode män behärskar.

US1000, v 1.0, 2010-02-04

De kommuner som väljer att tillämpa kvotering bör säkerställa att elever som
kvoteras in får goda förutsättningar till inkludering på skolan. I det arbetet kan
elevhälsan få en viktig roll i arbetet med värdegrundsfrågor och för att motverka
mobbning mellan elever, exempelvis med olika socioekonomisk eller etnisk
bakgrund.
Mot bakgrund av att myndigheten har ansvar för civilsamhällesfrågor vill vi även
belysa att det saknas en konsekvensanalys för civilsamhället. Vår bedömning är
att förslaget inte får konsekvenser för civilsamhället då endast kommunala
huvudmän omfattas.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.
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I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Ylva Bodén
har varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i den slutliga
beredningen av ärendet.
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