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Vill härmed meddela att Saco som organisation avstår från att besvaraovanstående
remiss.
Ett av våra förbund, Akademikerförbundet SSR, har svarat och deras svar biläggs
härmed.
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Remissvar Kompletterande regler för uppehållstillstånd
vid gymnasiestudier. Utkast till lagrådsremiss
Akademikerförbundet SSR har genom Saco fått möjlighet att lämna synpunkter på
utkastet till lagrådsremiss i ovan rubricerat ärende.
Akademikerförbundet SSR har avgett yttrande under det senaste månaderna på en
rad förslag på migrationsområdet. Bl a promemorian som ligger till grund för ovan
rubricerat förslag. Vi ser att lagen är en viktig och ett nödvändigt försök att
underlätta framförallt för de ungdomar som omfattas av det tillfälliga regelverket
om uppehållstillstånd som för närvarande gäller i Sverige. Vår grundläggande
uppfattning är emellertid att de barn och ungdomar som kom under den period
som avses redan drabbats mycket hårt och därför borde få permanent
uppehållstillstånd i syfte att etablera sig i Sverige och på svensk arbetsmarknad.
Regeringens förslag
Regeringen föreslår i utkastet till lagrådsremissen förändringar i lagen (2017:353) om
uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. Förslaget lämnas mot bakgrund
av det skärpta arbetsmarknadsläget som uppstått till följd av spridningen av
sjukdomen Covid-19.
Det 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
försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är uppfyllt,
• en viss form av subventionerad anställning, en så kallad
yrkesintroduktionsanställning, ska kunna ligga till grund för permanent
uppehållstillstånd.
Akademikerförbundet SSRs kommentarer
Mot bakgrund av vad som i inledningen framförts, att målgruppen
ensamkommande ungdomar i gymnasie- eller yrkesutbildning bör ges permanent
uppehållstillstånd, tillstyrker vi förslaget. Vi konstaterar vidare många prognoser
pekar mot att pandemin kommer att sträcka över en längre period varför
tidsgränsen 1 år sannolikt är för kort och därför kan komma att behöva förlängas
ytterligare.
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