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Remiss av utkast till lagrådsremiss Kompletterande
regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier
Ju2021/00574
Remissens förslag
Han.inge kommun är remissinstans på Regeringskansliets utkast till
lagrådsremiss för ändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd
för studerande på gymnasial nivå för att underlätta för utlänningar
som omfattas av den lagen att beviljas uppehållstillstånd på grund av
försörjning. I utkastet till lagrådsremiss föreslås att:
•

tiden som en utlänning har på sig för att etablera sig på
arbetsmarknaden och kvalificera sig för ett permanent
uppehållstillstånd på grund av försörjning efter att ha fullföljt
sin utbildning ska förlängas från sex till tolv månader

•

studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas när man
bedömer om försörjn.ingskravet för permanent
uppehållstillstånd är uppfyllt

•

en viss form av subventionerad anställning, en så kallad
yrkesintroduktionsanställn.ing, ska kunna ligga till grund för
permanent uppehållstillstånd

Förslagen lämnas mot bakgrund av läget på arbetsmarknaden med
anledning av covid-19. Lagändringarna föreslås träda i kraft
2021-07-20 och gälla till 2023-06-30.

Haninge kommuns synpunkter
Förlängd etableringstid

Han.inge kommun anser att nuvarande reglering, att en person ska ha
en tillsvidareanställning eller en anställning som kan förväntas pågå
under minst två års tid inom sex månader efter fullföljd utbildning,
gör det svårt att få permanent uppehållstillstånd efter slutförda
studier. Därmed får personer som fullföljer en utbildning begränsade
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och riskerar därmed
att utvisas.
Av utkastet till lagrådsremiss framgår inte analys eller motivering av
de specifika förändringarna, som varför etableringstiden föreslås
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förlängas från sex månader till just tolv månader. Haninge kommuns
bedömning är att även en etableringstid om tolv månader utgör en
utmaning för att etablera sig på arbetsmarknaden.
Diskrepans med socialtjänstlagen

Haninge kommun önskar klargörande om hur de skilda kraven för
ekonomiskt bistånd respektive för permanent uppehållstillstånd ska
hanteras.
Som framgår av utkastet till lagrådsremiss kan personer som fullföljt
en utbildning ha rätt till ekonomiskt bistånd under den föreslagna
etableringstiden om tolv månader. För att en person ska ha rätt till
ekonomiskt bistånd krävs dock, i enlighet med socialtjänstlagen, som
regel att personen står till arbetsmarknadens förfogande. Detta kan
avse att godta anvisat arbete och att delta i arbetsmarknadspolitiska
insatser. Detta är inte i överensstämmelse med kravet om en varaktig
anställning för permanent uppehållstillstånd.
Denna diskrepans skulle kunna medföra att en person godtar ett
arbete för att få rätt till ekonomiskt bistånd, som dock medför att
ansökan om permanent uppehållstillstånd avslås. På motsvarande sätt
kan en person som avstår anvisat arbete från socialtjänsten, till
förmån för ett arbete som medför varaktig försörjning, nekas
ekonomiskt bistånd i enlighet med socialtjänstlagen.
Kommunalekonomiska konsekvenser

Haninge kommun instämmer i Regeringskansliets bedömning att
förslagen medför ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.
Haninge kommun delar dock inte bedömningen att de ökade
kostnaderna kompenseras av statlig ersättning, utan anser att
ytterligare kompensation bör utgå. Detta bland annat utifrån
Arbetsförmedlingens reformering som kan medföra tillkommande
kostnader för kommuner genom ökade behov av bland annat
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Kommunstyrelsens ordförande
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Detta beslut är fattat i enlighet med kommunstyrelsens
delegati.onsordning för ordföranden att besluta på kommunstyrelsens
vägnar i ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens
avgörande inte kan avvaktas.
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