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Mottagandeutredningen 2015:02 – uppdrag som slutredovisas i
oktober 2017
-

Syftet är att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för
mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända.
Utredningen kommer föreslå åtgärder för (1) mottagande, (2)
sysselsättning samt (3) statlig ersättning till kommuner/landsting.
Förslag till åtgärder som i skrivande stund övervägs enligt SKL är bl.a.:
o

Statliga ankomstcenter

o

Därefter till utreseboende eller ABO i kommun (ej ny
bosättning efter UT)

o

Begränsningar av EBO

o

Insatser till asylsökande (etableringsstödjande)

o

Enklare ersättningssystem

o

”Normalisering, kommunal rådighet, ordning och reda…”

Den nya gymnasielagen (OBS – kommer också mer under EKB)

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Den 1 juni träder ny lagstiftning i kraft som kan ge vissa personer
uppehållstillstånd i Sverige om de studerar på gymnasiet. Kraven som måste
vara uppfyllda är fortfarande otydliga eftersom det ser så olika ut:
-

Man måste bl.a. ha ansökt om asyl i Sverige

-

Vara i åldern 17-25 år

-

Individen som studerar på gymnasiet måste ha lämnat in sin
individuella studieplan, studieresultat till MIV samt styrka att man
aktivt deltagit i studierna.

-

Reglerna ser också olika ut beroende på om man är ett
ensamkommande barn, om man studerar på ett nationellt program
eller på ett introduktionsprogram och i vissa fall när första ansökan
om asyl inkom.
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-

Längden på förlängt uppehållstillstånd kommer kunna variera, bl.a.
utifrån ifall du studerar på nationellt program eller
introduktionsprogram.

-

Det är möjligt att få uppehållstillstånd som är giltigt i fyra år eller i 13
månader. Man kan också få ett uppehållstillstånd som är giltigt i sex
månader efter att utbildningen är avslutad.

-

Med studier på gymnasial nivå avses studier på nationellt program i
gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan. Heltidsstudier på
gymnasienivå på folkhögskola och komvux räknas också som studier
på gymnasial nivå. Man måste studera på heltid, enbart i undantagsfall
får man sitt UT förlängt om man studerar på deltid.

-

Efter avslutade gymnasiestudier kan man ansöka om förlängning. Om
man har avslutat sina studier kan man ansöka om ett sex månader
långt uppehållstillstånd som ger ungdomen tid för att hitta ett arbete i
Sverige. Om man kan försörja sig själv genom inkomst från arbete eller
eget företag har man möjlighet till permanent uppehållstillstånd.

Asylsökandes kompetens ska kartläggas snabbare via
www.jobskills.se
-

Arbetsförmedlingen har tagit fram verktyget jobskills.se som
asylsökande själva kan använda för att kartlägga sin kompetens. Syftet
är att underlätta etableringen för nyanlända. Verktyget är dock
fortfarande under uppbyggnad och det finns andra konkurrerande
aktörer såsom Bidnord och Mobilearn.

Ensamkommande barn och ungdomar
Den nya gymnasielagen (se ovan)
-

EKB som ansöker om förlängning av sitt UT och studerar på
introduktionsprogram: Om han/hon har haft eller annars skulle få ett
uppehållstillstånd för att det saknas ordnat mottagande i hemlandet
kan han/hon få uppehållstillstånd för gymnasiestudier om han/hon är
mellan 17-25 och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller
motsvarande som validerats i Sverige. Uppehållstillståndet är
tidsbegränsat och gäller i tretton månader.

-

EKB som ansöker om förlängning av sitt UT och studerar på nationellt
program: Om man har haft ett uppehållstillstånd för att det saknas
ordnat mottagande i hemlandet kan man få uppehållstillstånd för
gymnasiestudier om du är mellan 17-25 år och inte redan fullföljt en
gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige. Man
kan då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt till och
med sex månader efter att utbildningen avslutats.

-

EKB som ansöker om förlängning av sitt UT och har hunnit fylla 18 år:
Om man har haft ett uppehållstillstånd på grund av
verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i
hemlandet och inte kan få ett nytt sådant tillstånd, kan man få ett
uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå om man är mellan 17
och 25 år och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller
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motsvarande som validerats i Sverige. Om man studerar på ett
nationellt program i gymnasieskolan kan man få ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd som är giltigt till och med sex månader efter att
utbildningen avslutats. Om du studerar på ett introduktionsprogram
i gymnasieskolan kan du då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som
är giltigt i 13 månader.
Om man haft ett uppehållstillstånd som skyddsbehövande och har fyllt
18 år kommer du att prövas som en vuxen som ansöker om
förlängning.
-

För mer ingående information kan ni läsa mer här:
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuellafragor/Gymnasielagen.html

Ersättningar och statsbidrag
Ändringar i kommunersättningsförordningen gällande nyanlända
ungdomar som studerar på gymnasienivå – start den 1 juli 2017
-

Nyanlända ungdomar som studerar på gymnasienivå ska som sagt i
vissa fall få möjlighet att få UT på grund av sina studier.
Ungdomar som får uppehållstillstånd på grund av studier på
gymnasienivå omfattas idag inte av kommunersättningsförordningen.
Regeringen har därför beslutat att kommunersättningsförordningen
ska ändras så att kommuner och landsting kompenseras även för
ungdomar som får uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.
Jag tänker att denna kod eventuellt skulle kunna specificeras på
utbetalningslistorna som skickas från MIV varje månad (de listor
Hanna går igenom). I nuläget får bildningsförvaltningen schablonen
för de ungdomar som är under 18 år och
arbetsmarknadsförvaltningen får schablonen för de som är över 18 år.
Går det att specificeras i utbetalningslistorna skulle
bildningsförvaltningen eventuellt kunna hävda att de vill ha
schablonen för de ungdomar som fått förlängt uppehållstillstånd för
studier på gymnasial nivå (är dock osäker på ifall jag tolkat det hela
korrekt eftersom det är vag information som än så länge utkommit).

Övrigt
-

SKL vill att kommuner och landsting sprider goda exempel i deras
idébank, kanske något för oss?
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeint
egration/idebankforintegrationsarbetet/tipsaomlokalaexempelwebbf
ormular.4477.html

-

Tips för de intresserade – ny användarguide från SKL för nyckeltal
med integration i fokus, på Kolada:
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-5202.pdf?issuusl=ignore

