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Remissvar på utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till
uppehållstillstånd - Dnr Ju2018/00750/L7
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Antalet asylsökande som sökte sig till Sverige under 2015 var rekordhögt. Det
innebar stora påfrestningar på det svenska asylsystemet och har även medfört att
den genomsnittliga handläggningstiden för asylärenden hos migrationsverket har
blivit mycket lång.
Lagrådet har givit Sigtuna kommun möjlighet att svara på utkastet ”Ny möjlighet
till uppehållstillstånd”. Bakgrunden till lagförslaget är den överenskommelse
mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingick innan julen
2017 om att minderåriga ensamkommande som kom till Sverige före 2015, ska få
en ny möjlighet att stanna i Sverige.
De ekonomiska konsekvenser som framkommer i lagrådsremissen utgår från
ökade kostnader för migrationsverket och för Sveriges domstolar. Kostnaderna för
den statliga ersättningen till kommuner och landsting bedöms öka. För centrala
studiestödsnämnden bedöms arbetsbördan öka marginellt.
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De ekonomiska konsekvenserna för Sigtuna kommun är i dagsläget oklara. I
lagrådsremissen nämns att ersättningen till kommunen kommer öka.
Det är värt att poängtera att de som får ett tillfälligt uppehållstillstånd för studier
även kommer kunna ansöka om ekonomiskt bistånd om de är bosatta i
kommunen. Dock förutsätter det att deras studier är avslutade och de ännu inte
blivit etablerade på arbetsmarknaden. Har de tryggat försörjning efter avslutade
studier övergår det tillfälliga uppehållstillståndet till ett permanent
uppehållstillstånd. Skulle livssituationen ändras för individen när den har PUT
kan kommunens ekonomiska bistånd bli aktuellt. Det kan även tillkomma andra
kostnader för kommunen som staten inte ersätter.
Förvaltningen vill även poängtera att de som får uppehållstillstånd för studier
även kan behöva ett boende vilket kan innebära ökad arbetsbörda samt kostnad för
kommunen.
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Förvaltningen saknar besked om vilken kostnadstäckning som kommunen kan
räkna med, planeringsförutsättningar måste tydliggöras om lagförslaget
implementeras samt vilket ansvar som kommer att åläggas på kommunen.
Delgivning
Justitiedepartementet.

