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Programnämnd Barn och utbildning

Ordförandebeslut om remiss gällande – Ny möjlighet till
uppehållstillstånd
Ärendet
Örebro kommun har inbjudits att svara på lagrådsremiss gällande Ny möjlighet
till uppehållstillstånd (Ju2018/00750/L7). Ärendet hanteras av Programnämnd
barn och utbildning. Synpunkter på lagrådsremissen ska ha inkommit till
regeringskansliet senast den 20 februari 2018 till Justitiedepartementet.
Remissen handlar om förslag till en ny möjlighet till uppehållstillstånd för
studier på gymnasienivå. Det förslås att en utlänning som har fått, eller annars
skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tillfälligt
uppehållstillstånd om de studerar på gymnasial nivå. En ansökan om ett sådant
uppehållstillstånd föreslås endast få göras under en begränsad tid och vid ett
tillfälle. Lagstiftningen ställer också upp andra krav som att den sökande ska ha
anvisats boende, att asylansökan ska ha registrerats senast 24 november 2015
samt att det ska ha gått minst 15 månader innan ett eventuellt utvisningsbeslut
tagits.
Örebro kommuns synpunkter
 Örebro kommun ställer sig positiv till de grundläggande intentionerna i remitterad
lagrådsremiss. Det är positivt att regeringen föreslår utökade möjligheter för ett stort
antal unga att på laglig väg uppehålla sig i Sverige och att dessa ungdomar ges stabilare
och mer långsiktiga förutsättningar för gymnasiala studier vilket är positivt ur såväl
individ- som samhällsperspektiv. Det finns dock ett antal frågeställningar som behöver
lyftas fram.


Förslaget till ny lagstiftning är svårtillgängligt och komplext och ska dessutom fungera
parallellt med redan befintlig relativt snårig lagstiftning. Lagstiftningens komplexitet
tillsammans med den korta svarstiden gör det också mycket svårt att uttala sig om
förslagets konsekvenser för kommunen.



Lagen medför med stor sannolikhet ökade kostnader med anledning av en ökad
efterfrågan på utbildning på gymnasial nivå. I förslaget redovisas inte några tankar om
finansiering av det ökande antalet platser inom gymnasieutbildningen.



De ungdomar som omfattas av förslaget kan också behöva stödåtgärder, pedagogiska
insatser och individanpassade lösningar i större omfattning för att kunna fullfölja
studierna inom den tid som uppehållstillståndet gäller, vilket i sig innebär högre krav på
skolverksamhet och ökade kostnader. Det kan också röra sig om behov av
kontaktpersoner utanför skolan, ökade krav på studie- och yrkesvägledning samt
elevhälsa.
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Ungdomar som studerar i gymnasieskolan eller vid motsvarande utbildning ska i första
hand försörja sig genom studiestödssystemet, dvs. genom studiehjälp och studiemedel
(lån och bidrag). I förslaget är det oklart hur stor andel av de som är aktuella för
reformen som är berättigade till studiestöd. Studerande kan i vissa fall ha rätt till
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen vilket belastar kommunerna ekonomiskt. I
flera fall är det oklart vilka former av studier som kommer godkännas. Det gäller t.ex.
deltidsstudier, vissa utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen samt vid
folkhögskolor.



I alla de fall där olika luckor uppstår i studiestödssystemet står kommunerna alltid med
ett yttersta ansvar för människors försörjning vilket kommer innebära ökade kostnader
för kommunerna.



Det saknas i förslaget också ett resonemang om hur försörjningen ska fungera för
ungdomar under den sex månader långa tillståndsperioden efter färdiga studier.



Frågans komplexitet och den stora svårigheten att förutse omfattningen på de grupper
som kan komma att beröras av den nya lagstiftningen gör det mycket svårt för
kommunen att bedöma hur frågor rörande boendelösningar och liknande kan komma
att behöva hanteras. Det går inte nu se om de som berörs kommer behöva vara
placerade eller om de kan bo i egna boenden.



Eftersom förslaget innebär att det finns en direkt koppling mellan studieaktivitet och
beviljade uppehållstillståndet är risken att lärare och annan skolpersonal får ett orimligt
stort ansvar i processen. Skolledare och lärare riskerar att försättas i etiskt svåra
situationer, eftersom de i praktiken kan få ett ansvar för frågan om den unge får stanna
i Sverige. I värsta fall kommer ett icke godkänt studieresultat medföra att
uppehållstillstånd återkallas eller att det blir avslag på ansökan om förlängning.
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