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Inledning
Vi vill ta tillvara på möjligheten att yttra oss när det gäller utkast till lagrådsremiss Ny
möjlighet till uppehållstillstånd (Dnr Ju2018/00750/L7). Grästorps kommun är en av de 30
kommuner som har fått möjligheten att vara remissinstans för lagrådsremiss
Ju2018/00750/L7 angående uppehållstillstånd för ensamkommande unga.
Sammanfattning
Grästorps kommun är positiva till att ett lagförslag för ensamkommande unga presenteras
då detta är en grupp av människor som har levt och lever i det svenska samhället i ovisshet.
Ett antal av dessa ungdomar mår därtill dåligt både i sin asylprocess och utifrån de
erfarenheter de bär med sig. Att hitta en långsiktig lösning snabbt är därför av stor vikt.
Det är också positivt att det finns ett tydligt fokus på etablering på arbetsmarknaden för
denna grupp unga vuxna i remissförslaget. Det finns många bristyrken i Sverige som har
chans att få tillgång till arbetskraft i den här samhällsgruppen. Att satsa på dessa ungdomar
innebär, förutom en rent mänsklig aspekt, också en mycket god och snabb investering ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.
Det är av dock av stor vikt att Grästorps kommun, liksom övriga svenska kommuner, får
planeringsförutsättningar för att kunna möta de behov som en ny lagstiftning innebär. Det
handlar om flera tusen unga människor i Sverige som ska beredas skolgång, boende och
olika stödinsatser. Grästorps kommun ställer sig bakom SKL:s remissvar kring att
lagstiftningsarbetet ta hänsyn till en rad frågeställningar som berör kommunernas villkor.
SKL har tidigare uppmanat regeringen att i lagstiftningsarbetet ta hänsyn till en rad
frågeställningar som berör kommunernas villkor. I den lagrådsremiss som regeringen nu har
presenterat saknas svar på samtliga dessa frågor. Grästorps kommun ställer sig bakom SKL:s
önskan om att få ett klargörande i dessa frågor. Detta bör ske skyndsamt då flera tusen unga
människor i dagsläget befinner sig i ovisshet.
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