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Justitiedepartement

Remiss av utkastet till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd.
Ju2018/00750/L7.
Sammanfattning
Vi anser att det är av största vikt att en överenskommelse förslaget kommer till samt att
det skapar nya möjligheter till uppehållstillstånd. Vi väljer att inte gå in och
kommentera detaljer i förslaget, viktigast för oss är att det blir möjligt för fler att stanna
och att kommunen får möjlighet att söka bidrag för fler av dessa.
Bakgrund
Vi har ett stort antal ensamkommande som går på nationellt program i någon av våra
grannkommuner, flera av dessa har fått eller riskerar att få avslag på sin asylansökan.
I Orust kommun finns idag 33 lever på vår gymnasieskolas språkintroduktion för
nyanlända.
Av dessa har 28 fått avslag på sin asylansökan och lever nu under mycket osäkra
förhållanden. Många av dom skulle ha flyttat till något av Migrationsverkets boende
men har med hjälp av frivilligorganisationer fått nytt boende i kommunen och har
kunnat stanna. Kommunen har som princip låtit de som ej är 18 år och fortfarande är i
en ansökningsprocess få bo kvar i familjer eller i boenden. Den extra ersättning som
kommunerna fick har inte räckt till full teckning för att alla ska kunna bo kvar. Vi har
valt att ge medel till ideell organisation för att stödja dess arbete för dessa ungdomar.
Skolverket har ny tolkning kring bosatta, men ej folkbokförda ungdomar, som säger att
dessa har rätt till utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat utbildningen på
ett introduktionsprogram, eller på ett nationellt program, före dem har fyllt 18 år. Inget
hindrar en kommun att besluta att dessa erbjuds utbildning till dem som redan är 18 år.
Detta sammantaget gör att det ekonomiska trycket på en liten kommun för att ge dessa
ungdomar ett bra boende och en utbildning hela tiden ökar och därmed ökar också
risken att vi inte kan följa regeringens önskan att dessa ska få stanna i den miljö där de
hunnit etablera sig.
Varje förändring som innebär att fler ensamkommande kan stanna, och att vi tar
gemensamt ansvar för detta gör det lättare för Orust kommun att ge dessa ett värdigt liv.
På uppdrag för den politiska majoriteten på Orust, Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Miljöpartiet samt Vänsterpartiet.

Datum

Diarienummer

2018-02-20

ORUST KOMMUN
Kerstin Gadde
Kommunalråd

KS/2018:174 2(2)

