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Migrationsverket är positivt till de föreslagna ändringarna i
utlänningsförordningen (2006:97). Promemorian och ändringarna är väl
genomarbetade och ger en tydlig vägledning. Vidare kommer
författningsändringarna att underlätta Migrationsverkets handläggning och
hantering av dessa ärenden framgent. Verket har inga principiella
invändningar mot förslaget men lämnar följande synpunkter avseende vissa
detaljer.
4.1 Förutsättningarna för att beviljas uppehållstillstånd och
tillståndstiden

Villkoren för att beviljas uppehållstillstånd
På sidan 13 i promemorian uppges att språkstudier bör anses vara en del av
specialiseringsutbildningen om språkstudierna genomförs i anslutning till
och kan ses som ett led i utbildningen. Migrationsverket är positivt till en
sådan lösning då den underlättar både för den enskilde och för
Migrationsverkets hantering. Verket efterfrågar dock ett förtydligande om
huruvida förberedande språkstudier även i vissa fall kan ses som en del av
en uppdragsutbildning och inte enbart som en del av en
specialiseringsutbildning.
4.4 När en ansökan om uppehållstillstånd ska vara gjord

tBfd16 2017-06-20

Enligt föreslagna 4 kap. 5 d § utlänningsförordningen kan en ansökan om
förlängning av ett uppehållstillstånd enligt 5 § eller 5 c § beviljas efter
inresa. Migrationsverket efterfrågar i detta sammanhang vägledning kring
vad som avses med en ansökan om förlängning och huruvida det ställs ett
krav på att ansökan om fortsatt tillstånd ska vara inlämnad under föregående
tillståndstid.
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4.5 Förhållande till de allmänna bestämmelserna i utlänningslagen

Enligt 7 kap. 7 a § utlänningslagen (2005:716) kan ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd för studier återkallas om förutsättningarna för att medge
uppehållstillstånd inte längre är uppfyllda. Enligt den föreslagna 4 kap. 5 §
utlänningsförordningen ska uppehållstillstånd ges för uppdragsutbildningar
och vissa specialistutbildningar. Eftersom det är en skillnad i terminologi
anser Migrationsverket att det vore önskvärt att det förtydligas om dessa
utbildningsformer kan anses omfattas av begreppet studier i 7 kap. 7 a §
utlänningslagen. För det fall uppdragsutbildningar ska anses falla under
begreppet studier önskas även vägledning kring förhållandet mellan 4 kap. 5
§ utlänningsförordningen och 5 kap. 10 § utlänningslagen. Detta då
uppdragsutbildningar i dag kan ligga till grund för uppehållstillstånd för
studier enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen. Migrationsverket ser att den
föreslagna ordningen skulle kunna leda till vissa tillämpningsproblem. Om
uppdragsutbildningar kan ses som studier i utlänningslagens mening
riskerar de nya bestämmelserna i utlänningslagen att bli verkningslösa
eftersom uppehållstillstånd även fortsättningsvis kan beviljas med stöd av 5
kap. 10 § utlänningslagen. Om uppdragsutbildningar å andra sidan inte
faller under begreppet studier i utlänningslagen saknas det laglig grund att
återkalla ett beviljat uppehållstillstånd om förutsättningarna för tillståndet
inte längre är uppfyllda.
I 7 kap. utlänningslagen saknas det lagstöd för att återkalla ett uppehållstillstånd för en familjemedlem till en studerande i de fall där den studerande
har fått sitt uppehållstillstånd återkallat eller när relationen har upphört. Ett
sådant lagrum vore därför mycket önskvärt, både när det gäller familjemedlemmar till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd enligt 5 b kap.
3 § utlänningslagen och den föreslagna 4 kap. 5 § utlänningsförordningen.
Övrigt

Enligt 4 a kap. 2 § utlänningsförordningen ska det på ett uppehållstillståndskort som utfärdas för en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1-6 §§ utlänningslagen anges grunden för tillståndet,
t.ex. "studerande".
Migrationsverket efterfrågar vägledning om ett uppehållstillståndskort som
utfärdas för en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5
§ utlänningsförordningen ska ha någon anmärkning.
__________________
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter
föredragning av den rättsliga experten Camilla Odin. I den slutliga
handläggningen har även rättschefen Fredrik Beijer deltagit.
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