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Förslag till yttrande
KFKS 2016/1073
AFN 2016/120

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över utkast till lagrådsremiss
”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå”
Nacka kommun tillstyrker förslaget om uppehållstånd för studier på gymnasial nivå, men
noterar att det saknas en konsekvensbeskrivning av hur det påverkar kommunerna vad
gäller behovet av bostäder för nyanlända och försörjningsstöd för dem som omfattas av
förslaget. Det finns inte heller någon uppskattning av hur många platser på gymnasieskolan
som beräknas behövas om förslaget genomförs.
Nacka kommun ställer sig positiv till att regeringen tydliggör möjligheten för
ensamkommande barn som har av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet därför att
det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, ska kunna läsa klart på gymnasiet. Det är
också positivt att det finns en möjlighet för unga att få permanent uppehållstillstånd efter
avslutad gymnasieutbildning.
Om förslaget genomförs kommer såväl behovet av platser i gymnasieskolan som
boendeplatser för ensamkommande i kommunen att öka. Kommunen har redan idag stora
logistiska utmaningar att anpassa boenden för ensamkommande utifrån nya ekonomiska
förutsättningar. Den logistiska utmaningen består i att få fram tillräckligt många
boendeplatser i stödboenden och familjehem. Om fler boendeplatser behövs kommer
kostnaden per boendeplats att öka eftersom dyrare alternativ behöver användas. En annan
aspekt som kan innebära ökade kostnader är att förslaget gör det svårare att planera för hur
många unga som i framtiden har behov av boendeplatser.
Förslaget kommer också att öka behovet av bostäder för nyanlända liksom kostnaderna för
ekonomiskt bistånd för ungdomar 18 år och äldre. Det är oklart hur många unga som
berörs av förslaget och det är därför svårt att prognostisera de ekonomiska konsekvenserna
för kommunen.
På Nacka kommuns vägnar
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