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Förslag till beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget
och anmäler svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning
Justitiedepartementet föreslår ändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå under perioden 2021-07-20 – 2023-0630.
Ärendebeskrivning
Justitiedepartementet föreslår ändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå utifrån Covid-19 som inneburit ett
skärpt arbetsmarknadsläge med stigande arbetslöshet. Det är därmed väsentligt
svårare för de utlänningar som omfattas av den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd att kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd. Förslag på ändringar är avsett att anpassas till det rådande arbetsmarknadsläget. Ändringar är
avsedda att gälla under en begränsad period, 2021-07-20 – 2023-06-30.
Förslag till förändringar i lagen innebär att en utlänning har 12 månader istället
för 6 månader på sig för att etablera sig på arbetsmarknaden. Förslaget innebär
också att studiemedel för halvtidsstudier och yrkesintroduktion ska kunna beaktas och ligga till grund för bedömningen av om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är uppfyllt.
Hultsfreds kommun anser att de föreslagna förändringarna i lagen ger den enskilde ökade möjligheter att nå kraven gällande försörjning för att få ett permanent uppehållstillstånd.
Då det utbetalas statlig ersättning i form av schablonbelopp för personer som
omfattas av lagen täcks kostnader för utbetalning av bistånd samt arbetsinsatser.
Förvaltningens förslag på yttrande bifogas.
Ann-Gret Sillén
Socialchef
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Justitiedepartementet

Remissyttrande angående kompletterande regler
för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier
Sammanfattning
Justitiedepartementet föreslår ändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå under perioden 2021-07-20 – 2023-0630. Förslagen till förändringar i lagen innebär bland annat att en utlänning har
12 månader, istället för 6 månader, på sig att etablera sig på arbetsmarknaden.
Hultsfreds kommun anser att förslaget på en utökning av antal månader är positivt för den enskilde. Nuvarande lagstiftning har redan innan detta förslag på
förlängd tid varit en utmaning för den enskilde att klara. Ändringen innebär
inga ekonomiska konsekvenser då statlig ersättning utgår.
2.1, 2.2, 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:755) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Justitiedepartementet föreslår ändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå utifrån Covid-19 då pandemin inneburit
ett skärpt arbetsmarknadsläge med stigande arbetslöshet. Det är utifrån pandemin väsentligt svårare för de utlänningar som omfattas av den tillfälliga lagen
om uppehållstillstånd att kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd.
Förslag på ändringar är avsedda att anpassas till rådande arbetsmarknadsläge
och ändringarna är avsedda att gälla under en tidsbegränsad period, 2021-07-20
– 2023-06-30.
Förslag till förändringar i lagen innebär att en utlänning har 12 månader, istället för 6 månader, på sig för att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessutom föreslås att studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas vid bedömning gällande om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är uppfyllt, samt
att även en yrkesintroduktion kan ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.
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Hultsfreds kommun anser att förslaget på en utökning av antal månader är positivt för den enskilde då nuvarande lagstiftning gällande tidsperspektivet har varit en utmaning för den enskilde att klara.
Hultsfreds kommun anser att de föreslagna förändringarna i lagen ger den enskilde ökade möjligheter att nå kraven gällande försörjning för att få ett permanent uppehållstillstånd.
Förslagen på att tiden för etablering på arbetsmarknaden förlängs ökar kostnaderna för utbetalning av bistånd samt arbetsinsatser. Då det utbetalas statlig ersättning i form av schablonbelopp för personer som omfattas av lagen täcks
dessa kostnader av ersättningen och ändringen innebär ingen konsekvens för
verksamheter som kan komma att beröras.
Målgruppen som omfattas av lagen har dessutom minskat i Hultsfreds kommun
och kommer troligtvis inte heller att öka i kommunen då antalet asylsökande
minskat i stor omfattning.
Ann-Gret Sillén
Socialchef
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