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Bildningsnämnden

Uppföljning av elever som fått uppehållstillstånd med
stöd av gymnasielagen
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Rapportering av uppföljningen godkänns och lämnas vidare till
kommunstyrelsen.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Rapporteringen av uppföljningen godkänns.
Ärende
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om en ny möjlighet till uppehållstillstånd
för vissa unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och
drabbats av lång handläggningstid.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2018, § 389, att de nämnder som under
2019 ansvarar för eller kommer i kontakt med målgruppen ska senast juni 2019
rapportera till kommunstyrelsen om utvecklingen på området.
Totalt har 82 stycken individer med Linköpings kommun som vistelseort
beviljats uppehållstillstånd med stöd av den tillfälliga gymnasielagen. Dessa
ungdomar beviljades då ett 13 månaders uppehållstillstånd för gymnasiestudier
under hösten 2018.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Utbildningsförvaltningen har under senare delen av våren arbetat med att
kartlägga målgruppen samt utreda vilka fortsatta utbildningsvägar som kan
vara aktuella för dessa individer.
Utbildningsförvaltningen arbetar för att ta fram lämpliga yrkespaket på
gymnasial nivå inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen för att möta
målgruppens behov av utbildning. Dessa utbildningspaket skulle även vid
behov kunna ges inom ramen för gymnasieskolan, då inom
introduktionsprogrammet yrkesintroduktion. Yrkespaketen behöver här
sannolikt för många elever utgöras av en kombination av språkutbildning och
yrkesutbildning.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av elever som fått uppehållstillstånd med stöd av
gymnasielagen, 2019-06-03
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Bakgrund
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om en ny möjlighet till uppehållstillstånd
för vissa unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och
drabbats av lång handläggningstid.1
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2018, § 389, att de nämnder som under
2019 ansvarar för eller kommer i kontakt med målgruppen ska senast juni 2019
rapportera till kommunstyrelsen om utvecklingen på området.
Den 1 juli 2018 trädde lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa
ensamkommande i kraft, den så kallade gymnasielagen. De nya
bestämmelserna i lagen innebar att personer som fått eller annars skulle få ett
beslut om utvisning kunde få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
om de uppfyllde vissa övriga krav. Ungdomarna som omfattades av lagen
(nationellt ca 9 000 unga vuxna) hade fram till 30 september 2018 på sig att
ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. De skolformer som var
aktuella för gymnasiala studier är följande:


gymnasieskola (introduktionsprogram eller nationellt program) eller
gymnasiesärskola



annan motsvarande utbildning, vilket avser studier på gymnasial nivå
vid o kommunal vuxenutbildning (komvux) o den särskilda
utbildningen för vuxna (särvux) eller folkhögskola, eller



en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.

Ungdomarna som sökte uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen kunde
endast göra detta vid ett tillfälle. Uppehållstillståndets längd uppgår till 13
månader. Förlängning av uppehållstillståndet går att ansöka om under
förutsättning att ungdomen fortsätter studera på någon av de utbildningar som
anges i den tillfälliga lagen. Uppehållstillståndets längd varierar då beroende på
vilken studieform som den individen har valt. För elever på språkintroduktion
finns möjlighet att för individen ansöka om ytterligare 13 månader.
Efter fullföljd utbildning kan individen få ett uppehållstillstånd på sex
månader, om individen under denna tid får ett arbete som möjliggör försörjning
kan ett permanent uppehållstillstånd ges.
Med fullföljd utbildning avses att individen efter avslutade studier har
examensbevis/studiebevis/intyg som visar att han eller hon fullföljt utbildning
på antingen:
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 ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller
annan motsvarande utbildning (utbildning på gymnasial nivå inom
komvux, sävux eller folkhögskola)
 en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på
arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram
i gymnasieskolan, eller
 en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.
Migrationsverkets bedömning om utbildningen är en sådan som avses i
regelverket görs i första hand med elevens individuella studieplan som grund.
Totalt har 82 individer med Linköpings kommun som
vistelseort beviljats uppehållstillstånd med stöd av den
tillfälliga gymnasielagen. Dessa ungdomar beviljades då ett 13
månaders uppehållstillstånd för gymnasiestudier under hösten
2018.

Huvudman
Ungdomar med tillfälliga
uppehållstillstånd med stöd av s.k.
gymnasielagen
19,5%

Utbildningsförvaltningen har under senare delen av våren 2019
kartlagt målgruppen i syfte att få en heltäckande bild av var
dessa individer studerar.
Av de totalt 82 stycken individerna återfinns ca 80 % på
kommunala gymnasieskolor med återstående återfinns på
fristående gymnasieskolor i Linköping.

80,5%
Fristående

Kommunal

Samtliga av de 82 individerna är över 18 år där den största andelen (ca 80 %)
är 19 år. Flera av ungdomarna fyller
Ålder
20 år under 2019.
Ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd med stöd av s.k.
gymnasielagen

Efter det första kalenderåret dessa
ungdomar fyller 20 år är dessa
individer inte längre en del av
gymnasieskolans målgrupp och
saknar efter detta möjligheter att
kunna påbörja ett nationellt program
i gymnasieskolan.2
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Dessa elever har även rätt enligt skollagen att byta från ett
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introduktionsprogram till ett annat. Någon övre gräns i ålder för utbildning på
introduktionsprogram finns inte.
Av de totalt 82 ungdomar som erhållit tillfälliga uppehållstillstånd för
gymnasiestudier går 80 % på introduktionsprogrammet språkintroduktion.
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige.
Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare
Nuvarande utbildning
Ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd med stöd av s.k. gymnasielagen
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Vuxenutbildning

till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Styrande
för utbildningen är den utbildningsplan som varje ansvarig huvudman antar för
introduktionsprogrammet. Bildningsnämnden antog i juni 2017, § 90,
nuvarande utbildningsplan för introduktionsprogrammet språkintroduktion. I
samband med detta beslut fastställde Bildningsnämnden även timplan för
språkintroduktion. Timplanen innehåller de grundskoleämnen som eleverna
förväntas läsa inom ramen för sin utbildning på språkintroduktion, där syftet
med dessa är att de ska nå behörighet till nationellt program i gymnasieskolan.
För de individer som för närvarande studerar inom språkintroduktion finns
möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd om ytterligare maximalt 13
månader (utöver de befintliga 13 månaderna). Efter detta behöver eleverna
erhållit behörighet (antingen till komvux eller nationellt gymnasieprogram) och
påbörja någon av de i lagen angivna utbildningarna. För nationella program i
gymnasieskolan behöver de även ansöka inom angivna tidpunkter för att
komma med i ordinarie ansökningsomgång.
De individer som blir behöriga och som fyllt 20 år är hänvisade till
vuxenutbildningen. Uppehållstillståndet i den tillfälliga lagen är avhängt på i
huvudsak gymnasiala studier. Det finns således ingen möjlighet för eleverna att
läsa enbart grundläggande vuxenutbildning. Vuxna är behöriga att delta i
komvux på gymnasial nivå från och med det år de fyller 20 år. Detta gäller
under förutsättning att de även uppfyller följande kriterier:
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De är bosatta i Sverige
De har inte de kunskaper som utbildningen erbjuder
De har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

De flesta befintliga yrkesinriktade utbildningar inom vuxenutbildningen har
förkunskapskrav. Förkunskapskraven utgörs ofta att grundläggande kunskaper i
svenska, även andra krav förekommer däribland grundläggande matematik.
Fortsatta utbildningsvägar för målgruppen
Utbildningsförvaltningen har under senare delen av våren arbetat med att
kartlägga målgruppen samt utreda vilka fortsatta utbildningsvägar som kan
vara aktuella för dessa individer.
För de elever som är födda 2000 finns möjlighet att gå kvar inom
språkintroduktion och läsa mot att bli behöriga till nationellt gymnasieprogram
innan första kalenderhalvåret de fyller 20 år, alternativt en yrkesinriktad
utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som
ges inom ramen för ett introduktionsprogram (yrkesintroduktion).
För äldre elever och de som under 2019 fyller 20 år (födda 1999) och går på
språkintroduktion behöver en annan lösning tillskapas, de läser för närvarande
mot att bli behöriga mot nationellt gymnasieprogram (grundskoleämnen), där
de på grund av ålder sannolikt inte kommer kunna påbörja en utbildning inom
gymnasieskolan.
Utbildningsförvaltningen arbetar för att ta fram lämpliga yrkespaket på
gymnasial nivå inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen för att möta
målgruppens behov av utbildning. Dessa utbildningspaket skulle även vid
behov kunna ges inom ramen för gymnasieskolan, då inom
introduktionsprogrammet yrkesintroduktion. Yrkespaketen behöver här
sannolikt för många elever utgöras av en kombination av språkutbildning och
yrkesutbildning.
Utbildningsförvaltningen kommer fortsätta påbörjat arbete med att kartlägga
samtliga individers studiebakgrund i syfte att hitta lämpliga utbildningsvägar
för respektive individ.
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