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Justitiedepartementet

Yttrande över utkastet till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier
på gymnasial nivå
Ju2016/08546/L7
Jönköpings kommun har mottagit utkastet till lagrådsremiss för synpunkter.
Kommunen anser att några frågor behöver utredas ytterligare för att förslagets
konsekvenser ska kunna bedömas på ett bra sätt:
I utkastet konstateras att ”Förslagen medför inga nya åtaganden som innebär att
den kommunala finansieringsprincipen ska tillämpas.” Jönköpings kommun anser
att detta inte kan beläggas utan att en djupare konsekvensanalys görs av förslagets
effekter på behovet av försörjningsstöd och resurser för utbildningsverksamheten.
Jönköpings kommun förutsätter att de ensamkommande unga ges möjlighet att
studera med återbetalningsskyldigt studiemedel via CSN under studietiden. Det
kommer dock att finnas ”luckor” i försörjningen, t.ex. under sommaren, då studiemedlen endast syftar till uppehälle under terminerna. Behov av försörjningsstöd
kan då bli aktuellt, liksom under de sex månader efter studierna som uppehållstillstånd kan beviljas efter fullföljd utbildning.
Jönköpings kommun menar att förslaget kommer att innebära ökade kostnader för
kommunernas utbildningsverksamhet genom fler elever och längre tid i utbildning. Kostnaderna kan komma att öka för särskilt stöd till elever för att de ska
klara utbildningens mål och därigenom få uppehållstillstånd.
Jönköpings kommun anser att det behöver klargöras vad som avses med kravet på
att aktivt delta i utbildningen. Det får inte finnas någon oklarhet om innebörden i
begreppet. Skolans roll och vilka uppgifter som ska redovisas måste förtydligas.
Ansvaret för rektor och lärare kan annars bli orimligt stort.
Det förs inget resonemang i utkastet kring den övre åldersgränsen på 25 år. Det
finns givetvis fördelar med att låta den som har en sämre skolbakgrund få tid på
sig att fullfölja en gymnasieutbildning. Men det skulle också kunna bli en nackdel
om det är lågkonjunktur och svårt att få arbete och det skulle leda till att även studievana elever drar ut på studierna eftersom de annars riskerar utvisning.
Nuvarande regelverk, som Jönköpings kommun följer, säger att ensamkommande
barn ska överföras till Migrationsverkets boenden direkt vid 18-årsdagen, om det
inte finns ett speciellt vårdbehov som gör att den unge ska vara kvar i kommunens
boende. Jönköpings kommun anser att 18-åringar, som är mitt uppe i sina studier,
bör tillåtas att bo kvar i kommunens HVB eller stödboende.
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