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Sigtuna kommuns yttrande kring remissen
Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
Sigtuna kommun har beretts möjlighet att lämna ett yttrande angående
Justitiedepartementets remiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
(Ju2016/08546/L7).
Sigtuna kommun har valt att endast besvara de delar i remissen som direkt berör den
kommunala verksamheten.
Sigtuna kommun ställer sig i grunden positiv till lagförslaget men ser ett behov av
statlig ersättning till kommunerna för genomförandet (i enlighet med
finansieringsprincipen).
2.2 Förslag till lag om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Sigtuna kommun anser att man bör utöka tidsperioden som individen har att etablera
sig på arbetsmarknaden enligt 4 § Uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning. Sigtuna
kommun anser att tidsbegränsningen sex månader är en för kort period.
Sigtuna kommun anser också att regeringen bör komma med ett förtydligande
angående definitionen av vad det innebär att ha ”etablerat sig på arbetsmarknaden”
exempelvis avseende tidsbegränsade anställningar.
5.1.1 Studier på introduktionsprogram
Sigtuna kommun anser att det i grunden är positivt för individen att erbjudas en
möjlighet att fullfölja sin utbildning. Sigtuna kommun ser dock redan idag en
problematik med elever på introduktionsprogrammen som inte har permanent
uppehållstillstånd och som befinner i ett läge av väntan och oro över framtiden.
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Denna oro leder i många fall till en låg studiemotivation eller svårigheter att fokusera
på studierna. Det finns risk att det aktuella lagförslaget innebär en längre period av
ovisshet för individerna och längre perioder då studiemotivationen blir lidande.
Denna situation blir fortsatt viktig för skolorna att bemöta, vilket leder till ett ökat
behov av elevstödjande resurser, till exempel mentorer, kuratorer och
studievägledare.
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Sigtuna kommun ser även ett behov av en fördjupad konsekvensanalys kring de
följder som kan komma att uppstå av längre tid av ovisshet för individen samt den
stress som kan uppstå hos unga individerna när de efter gymnasieutbildningen måste
hinna etablera sig på arbetsmarknaden inom sex månader.
Ett stort ansvar ligger också på hem för vård och boende (HVB-hem) att utveckla
arbetssätt som uppmuntrar eleven att delta i undervisningen. Sigtuna kommun
bedömer dock att det är en fördel att gymnasieutbildning blir ett lagstadgat krav som
HVB-hemmen kan luta sig mot i det fortsatta arbetet med inkluderingen av
ensamkommande. HVB-hem i kommunen upplever därvid att riktlinjer behöver
arbetas fram för hur kommunikation mellan olika myndigheter ska fungera.
5.1.2 Studier på nationella program eller motsvarande
Sigtuna kommun har i detta avsnitt samma synpunkter som under 5.1.1, med tillägget
att den oro och den eventuella nedgång i studiemotivation som oron leder till riskerar
att bidra till att nyanlända elever riskerar att inte nå examen på nationellt program.
9. Återkalla uppehållstillstånd
Sigtuna kommun delar bedömningen att definitionen av ”aktivt deltagande” ska vara
tydlig för individen. Då regeringens avsikt är att detta ska definieras i ett senare skede
vill Sigtuna kommun peka på att detta bör ske skyndsamt så att det inte uppstår ett
oklart läge vid tillämpning av den nya lagstiftningen.
14. Kostnader och andra konsekvenser
Sigtuna kommun menar att det finns åtaganden som innebär att den kommunala
finansieringsprincipen ska tillämpas. Den omedelbara ökningen av antalet elever i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och de stödresurser dessa elever behöver kan
inte uppvägas av potentiella vinster som komma att realiseras längre fram.
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