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Bakgrund
 Upptill 10 000 individer, varav ca 3 500 är 19 år och ca 1 800 är 20+
o Vilken kommun bosätter de sig i? Boende? Försörjning?
o Får de påbörja studier? Var ska de studera? Skolans roll?

 Reglerna gäller från 1 juli 2018, ansökan senast den 30 september
o Brister i beredningen av lagförslaget? Strider mot EU-rätten?
(Migrationsdomstolen Malmö, UM 14195-17, Migrationsdomstolen i Stockholm, UM 187-17)

o Migrationsöverdomstolen anser att lagen i sin helhet kan tillämpas
(domar den 25 september 2018, UM 12649-18, UM 13063-18)

o Migrationsverket har sedan den 25 september 2018 börjat fatta beslut i ärendena

Ny möjlighet till uppehållstillstånd – en översikt
Uppehållstillstånd för studier, 16 f §
• Pågående studier eller avsikt att studera
• 13 månaders uppehållstillstånd

Tidsbegränsat uppehållstillstånd
1. Introduktionsprogram i
gymnasieskolan

• Hur långt? 13 månader
• Därefter vidare i studier enligt p. 2-5

2. Yrkesinriktad utbildning
på introduktionsprogram
som syftar till etablering på
arbetsmarknaden

Tidsbegränsat uppehållstillstånd
för studier

3. Nationellt program i
gymnasieskolan

• Hur långt? tid som återstår
enligt studieplan el. motsv. +
sex månader

4. En sammanhållen
yrkesutbildning inom
komvux/särvux
5. Komvux/särvux eller
folkhögskola på gymnasial
nivå

• Möjlighet till förlängt tillstånd om
aktivt deltagit i utbildningen

Tidsbegränsat
uppehållstillstånd efter
fullföljd utbildning
• Hur långt? 6 månader
efter att examensbevis
är utfärdat

Permanent
uppehållstillstånd om
• Arbete som
möjliggör varaktig
försörjning

Boende, försörjning och utbildning
Efter uppehållstillstånd:
 Boende ska som utgångspunkt ordnas på egen hand
 De som bor på anläggningsboende får bo kvar efter uppehållstillstånd

 Försörjning genom studiestöd (studiehjälp resp. studiemedel)
 Ekonomiskt bistånd på samma villkor som andra bosatta

 Rätt till utbildning på samma villkor som andra folkbokförda individer
 Individen ska i vissa fall redovisa aktivt deltagande i utbildningen
 Uppehållstillstånd ges för en yrkesinriktning

