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Svar på remiss av utkast till lagrådsremiss 

Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid 

gymnasiestudier 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad avstyrker remissen.       

Ärendet i sin helhet 

I detta utkast till lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen (2017:353) om 
uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå för att underlätta för 
utlänningar som omfattas av den lagen att beviljas permanent 
uppehållstillstånd på grund av försörjning. 

Förslagen lämnas mot bakgrund av det skärpta arbetsmarknadsläge som 
har uppstått till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. 
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till 
utgången av juni 2023. 

Remissen inkom 9 februari till Borås Stads diarium och ska vara besvarad 

senast den 26 februari. Den korta handläggningstiden har inneburit begränsade 

möjligheter att få in remissvar från berörda nämnder.  

Borås Stad avstyrker remissen i sin helhet. Borås Stad finner de föreslagna 

åtgärderna som provokativa och urholkar de grundläggande principerna för en 

reglerad invandring samt likställighetsprincipen.  

Ett av de förslag remissen föreslår avser den tid en utlänning har för att etablera 

sig på arbetsmarknaden efter att ha fullföljt sin utbildning ska förlängas från sex 

till tolv månader. Förslagets bakgrund bottnar i att spridningen av sjukdomen 

covid-19 försvårat möjligheten för aktuella individer att etablera sig. Borås Stad 

avstyrker förslaget och noterar Regeringens flexibilitet till att ändra rättsstatens 

principer rörande nischade grupper bland utlänningar. 

Vidare finner Borås Stad att förslaget om att viss typ av subventionerad 

anställning, en så kallad yrkesintroduktionsanställning, ska ligga till grund för 

permanent uppehållstillstånd som ett förslag som är ytterst rättsosäkert och 

svårt att följa upp. Remissen klargör inte om hänsyn ska tas i de fall en 

tillsvidareanställning inte erbjuds individen efter 

yrkesintroduktionsutbildningen. Vilket därmed kan leda till att individer som 

inträder utbildningen kan erbjudas permanent uppehållstillstånd även om de 
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inte klarar av utbildningen i sig eller uppfyller försörjningskravet efter 

utbildningstiden. 

Remissen föreslår även att studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas 

när man bedömer om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är 

uppfyllt. Borås Stad bedömer att studiemedel inte bör beaktas vid bedömning 

om försörjningskravet är uppfyllt, och avstyrker förslaget. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss av utkast till lagrådsremiss Kompletterande regler för 

uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. 

   

Beslutet expedieras till 

1. Justitiedepartementet, ju.remissvar@regeringskansliet.se  

2. Justitiedepartementet, ju.l7@regeringskansliet.se 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 


