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Yttrande över utkast till lagrådsremiss
Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Dnr Ju2018/00750/L7

Skolverket har anmodats att yttra sig över utkastet till lagrådsremiss. Skolverket
avgränsar sitt yttrande till de frågor i förslaget som berör myndighetens verksamhetsområde. Yttrandet behandlar därför enbart de svårigheter som Skolverket
bedömer att förslagen kan komma att medföra för utbildningsväsendet och den
berörda målgruppen. I sammanhanget vill Skolverket också hänvisa till myndighetens tidigare yttrande i fråga om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. 1
Sammanhållna yrkesutbildningar eller liknande utbildningar inom
introduktionsprogrammen
Skolverket ser positivt på förslaget som innebär att personer som går en sammanhållen yrkesutbildning inom vuxenutbildningen eller liknande utbildningar inom
introduktionsprogram får samma möjlighet till uppehållstillstånd och därefter
permanent uppehållstillstånd vid försörjning som elever vid nationella program.
Skolverket vill dock i linje med tidigare yttrande i fråga om uppehållstillstånd för
studier på gymnasial nivå framhålla att det därmed är utbildningens innehåll i den
individuella studieplanen som blir avgörande för uppehållstillståndets längd.
Eftersom själva ramen för utbildningens längd är oreglerad och det till och med
i vissa kommuner kan saknas erbjudande av sammanhållna yrkesutbildningar inom
vuxenutbildningen, eller liknande utbildningar inom introduktionsprogrammen,
kan det leda till bristande likvärdighet för eleverna beroende på var i landet de bor.
Det kan också försätta huvudmannen, rektorn och skolans personal i en utsatt
situation i fråga om antagning och studier och påverka deras relation med eleverna.
Den individuella studieplanen ska utformas efter elevens behov och intressen samt
följas upp, utvärderas och revideras vid behov. Av förslaget framgår att uppehållstillstånd endast kan beviljas för en (1) sådan yrkesinriktad utbildning eller samman-
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hållen yrkesutbildning. Enligt Skolverket kan detta riskera att motverka en flexibilitet i fråga om revidering av den individuella studieplanen och att anpassa
utbildningen efter individens behov. För en del elever kan det exempelvis vara en
fördel att kombinera två så kallade yrkespaket eller att bygga på utbildningen med
så kallade påbyggnadspaket. De sammanhållna yrkesutbildningarna kan också med
fördel kompletteras med andra kurser såsom svenska eller matematik.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Enligt förslaget ska ändringarna träda i kraft den 1 juni 2018 och en ansökan om
tidsbegränsat uppehållstillstånd ha kommit in till Migrationsverket senast den
31 augusti 2018. Enligt förslaget bör utgångspunkten vara att det är sådan
dokumentation som redan finns tillgänglig hos respektive skolhuvudman som
ska användas vid ansökan. Skolverket anser att den aktuella tidpunkten på året kan
riskera att försvåra målgruppens möjlighet att komma i kontakt med skolhuvudmannen och därmed påverka den enskildes ansökan.
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