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Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Riksdagen har den 7 juni 2018 beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga vuxna 

som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång handläggningstid (se prop. 

2017/18:252). Reglerna börjar att gälla den 1 juli 2018. 

Vad krävs för att få uppehållstillstånd med stöd av de nya reglerna? 

Den nya grunden för uppehållstillstånd finns i 16 f § den tillfälliga lagen1. Av bestämmelsen framgår 

följande. 

Personer som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska få ett uppehållstillstånd för 

studier på gymnasial nivå om 

 individen har ansökt om uppehållstillstånd senast den 24 november 2015, 

 individen har, eller borde ha, anvisats till en kommun, 

 Migrationsverkets beslut om utvisning har fattats, eller annars skulle ha fattats, minst 15 

månader efter ansökan och tidigast den 20 juli 2016, 

 individen är 18 år eller äldre när beslutet om utvisning har fattats eller borde ha fattats 

 individen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd görs, och 

 individen studerar eller har för avsikt att studera på gymnasial nivå. Om personen har för 

avsikt att studera krävs att han eller hon tidigare har studerat i Sverige.2 

Ungdomen får ansöka om uppehållstillstånd vid ett tillfälle och ansökan ska ha getts in till 

Migrationsverket senast den 30 september 2018. Uppehållstillståndets längd uppgår till 13 månader.  

Ungdomar som har fått avslag samt ett gällande beslut om av- eller utvisning  

De ungdomar som har fått ett avslagsbeslut och ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit 

laga kraft har troligen förlorat logi och ekonomiskt stöd som Migrationsverket beviljat under 

asylprocessen.3  

Om en ungdom ansöker om uppehållstillstånd med stöd av 16 f § den tillfälliga lagen får 

Migrationsverket eller domstol besluta att avvisnings- eller utvisningsbeslutet ska inhiberas 

(stoppas).4 Om verkställigheten inhiberas kan ungdomen – efter en s.k. anmälan om bistånd till 

Migrationsverket – ha rätt till ekonomiskt stöd enligt LMA i form av dagersättning och särskilt 
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 Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 
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 16 f § andra stycket den tillfälliga lagen 
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 11 § andra stycket LMA 
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 16 j § den tillfälliga lagen 
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bidrag.5 Socialnämnden i vistelsekommunen ska besluta om och eventuellt utbetala ekonomiskt stöd 

enligt LMA.6 Den sökande ska lämna in ansökan till socialnämnden. 

 

 

Socialtjänsten har idag fått två ansökningar om ekonomiskt bistånd. Om rätten till bistånd bedöms 

föreligga omfattar det en daglig ersättning enligt LMA på 71kr/dag. Dessa pengar kan då återsökas 

från Migrationsverket. 

Dessa beslut finns inte i delegationsordningen utan åligger därför idag kommunstyrelsen. 

Beslut att inleda utredning enligt lag (1994:37) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), 17§. 

Beslut om dagersättning för den dagliga livsföringen om medel för detta saknas, i enlighet med vad 

som framgår i LMA. LMA,1§ 1st 3 punkten, 3a§ 2 stycket 

Beslut om särskilt bidrag enligt LMA utöver dagersättningen, för kostnader som uppstår på grund av 

särskilda behov. LMA,1§ 1st 3 punkten, 3a § 2stycket, 6§ 

Önskvärt att kommunstyrelsen tar beslut i frågan. 

1. Ska beslutet gällande varje enskild ansökan beslutas av kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om delegation till förslagsvis socialsekreterare  

Cirkuläret från SKL bifogas i sin helhet. 
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