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Socialstyrelsen tillstyrker förslaget.
I Socialstyrelsens analys av läget inom socialtjänsten med anledning av det
ökade flyktingmottagandet(december 2016) framkommer att de barn som
kommit till Sverige det senaste året mår sämre, både psykiskt och fysiskt, än vad
de barn som kommit till Sverige tidigare gjort. Många barn har varit med om
svåra upplevelser i hemlandet och på resan. Dessutom tyder mycket på att de nya
asylreglerna som innebär tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad möjlighet
till familjeåterförening påverkar barnen negativt, med oro och psykisk ohälsa
som följd.
Förslagen i lagrådsremissen som ger barnen möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan bidra till mindre oro och osäkerhet både för de barn som kommit till Sverige med sina familjer och för de
ensamkommande barnen. Socialstyrelsen tror dock att det kommer att krävas en
tydlig och pedagogisk förklaring för barnen och deras företrädare vid såväl
första asylansökan som vid ansökan om förlängning av tillståndet, då lagförslaget är komplext.
Socialstyrelsen vill poängtera att det är viktigt att barnens skolgång så långt
som möjligt är obruten. Det finns en risk att ersättningssystemet som föreslagits
gälla från 1 juli 2017 kan komma att försvåra skolgången för asylsökande barn
som fyller 18 år. Ersättningssystemet leder till att den unge i och med myndighetsdagen flyttas till ett anläggningsboende för vuxna asylsökande. I bästa fall i
samma kommun som den unge tidigare varit placerad i men i annat fall till en ny
kommun. Detta kan leda till omflyttningar med negativa konsekvenser för den
unges skolgång.
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För att uppnå intentionerna i lagförslaget bör de asylsökande ungdomarna ha
möjlighet att vara kvar i den kommun där de påbörjat sina gymnasiestudier även
då de fyller 18 år.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef AnneMarie Danon.
I den slutliga handläggningen har enhetschef Annika Öquist deltagit. Utredaren
Marie-Anne Karlsson har varit föredragande.
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