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Rättsavdelningen

2018-11-07

SR 40/2018

Rättsligt ställningstagande
angående
uppehållstillstånd för studier
på gymnasial nivå
Sammanfattning
När Migrationsverket beviljar ett uppehållstillstånd till den som ansöker om asyl
eller anmäler verkställighetshinder kan tillståndstiden bli längre om personen
studerar på gymnasial nivå. När ett tidsbegränsat tillstånd har löpt ut kan ett nytt
tillstånd beviljas med enbart studier som grund. Efter fullföljda studier kan
tillstånd beviljas för att den sökande ska få möjlighet att etablera sig på
arbetsmarknaden.
I tillståndsärenden blir lagstiftningen om uppehållstillstånd för studier på
gymnasial nivå tillämplig när ett tillstånd ska beviljas för att det finns särskilt eller
synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen, eller när
ett sådant tillstånd har löpt ut.
I ärenden där det finns ett beslut om av- eller utvisning som har fått laga kraft kan
uppehållstillstånd beviljas för studier på gymnasial nivå om sökanden är eller har
varit ett ensamkommande barn som saknar ett ordnat mottagande i hemlandet och
asylansökan har registrerats före den 25 november 2015.

Bfd22 141107

Den som studerar på gymnasieskola kan beviljas tillstånd för studier på
introduktionsprogrammet eller på ett nationellt program. Det framgår av
respektive bestämmelse vilket program som avses. I de fall ordet gymnasieskola
används omfattas både studier på introduktionsprogram och på nationellt program.
Med studier på nationellt program omfattas även yrkesinriktad utbildning som
syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som ges inom ramen
för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller på heltid på en sammanhållen
yrkesutbildning inom komvux eller särvux (fortsättningsvis yrkespaket).
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En sökande som antagits till och påbörjat ett studieprogram ska anses uppfylla
kriteriet ”studerar” även om prövningen görs under en ledighet.
Den som har beviljats ett tillstånd som är längre än 13 månader ska vid en årlig
kontroll redovisa ett aktivt deltagande i studierna. Ett uppehållstillstånd med
enbart studier som grund får återkallas om kravet på aktivt deltagande inte är
uppfyllt. Återkallelse bör också kunna ske om förutsättningarna för att bevilja
tillståndet inte längre finns. För den som har beviljats ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd som fått en längre giltighetstid på grund av att sökanden
studerar blir det istället fråga om att ompröva tillståndets giltighetstid.
Under tiden den 1 juli 2018 till den 30 september gäller ett särskilt förfarande för
personer vars ansökan:
- har registrerats före den 25 november 2015,
- vid ansökningstillfället var var ensamkommande,
- har fått sitt beslut om utvisning som vuxen,
- har haft en handläggningstid hos Migrationsverket på över 15 månader,
- tidigare har studerat på gymnasial nivå och har för avsikt att fortsätta studera
samt
- har fått ett beslut om utvisning tidigast den 20 juli 2016.
Ledning för prövning av dessa ärenden finns i rättslig kommentar om ärenden som
ska prövas enligt 16 f § tillfälliga lagen.
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1. Bakgrund och syfte
Syftet med det här rättsliga ställningstagandet är att ge svar på frågor som
uppkommer vid tolkning och tillämpningen av bestämmelserna om
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Ställningstagandet utgår från
Migrationsverkets prövning av förstagångsansökningar, förlängningsansökningar
och i ansökningar på verkställighetsstadiet, med de rättsliga frågor som blir
aktuella för respektive ärendetyp.

2. Gällande rätt
Se bilaga.

3. Rättslig bedömning
Bestämmelserna om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå bygger på en
systematik där olika tillstånd kombineras beroende på datum för asylansökan, typ
av studier och studietider. För samtliga bestämmelser gäller att den sökande ska
ha fyllt 17 år men inte 25 år. I vissa fall anger lagen en lägsta gräns på 18 år, men
det gäller ärenden där sökanden aldrig kan ha en lägre ålder.

3.1. Förstagångsansökningar
Den grundläggande bestämmelsen finns i 16 a § lag (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen)
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och gäller de som ska beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av
skyddsbehov, synnerligen/särskilt ömmande omständigheter eller för att det
saknas ett ordnat mottagande enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716). Om
sökanden studerar på ett nationellt program ska tillståndstiden istället bestämmas
till sex månader utöver den tid som återstår av utbildningen. Med nationellt
program avses även yrkespaket.1
För ensamkommande barn som saknar ett ordnat mottagande i hemlandet finns en
bestämmelse i 16 c § andra stycket tillfälliga lagen som inte har någon
motsvarighet för barn i familj och vuxna. Om sökanden studerar på
introduktionsprogrammet kan det ligga till grund för ett längre uppehållstillstånd
för studier. Uppehållstillstånd ska vara 13 månader och kan bara beviljas en gång.
En särskild reglering har införts för ensamkommande barn som har ansökt om asyl
före aviseringen av den tillfälliga lagen och som saknar ett ordnat mottagande i
hemlandet. De kan beviljas de mest förmånliga uppehållstillstånden på fyra år.2
Om det finns grund för tillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen beviljas
tillstånd enligt 16 b § tillfälliga lagen. Är det fråga om att besluta om av- eller
utvisning med en verkställighetsföreskrift beviljas tillståndet med stöd av 16 e §
tillfälliga lagen. Bakgrunden till särregleringen är att det är fråga om en grupp
barn som beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd, trots att de omfattas av
utlänningslagens bestämmelser.3 I propositionen betonas att en av
utgångspunkterna med den tillfälliga lagen var att regelverket inte skulle ändras
för barn och barnfamiljer som kommit till Sverige före aviseringen. För att denna
grupp inte ska hamna i ett sämre läge än de som beviljas permanenta
uppehållstillstånd på annan grund i utlänningslagen har därför en ordning med
något
generösare
regler ansetts
motiverat
och
godtagbart
ur
4
rättssäkerhetssynpunkt.
3.1.2. Rättsliga frågor för förstagångsansökningar

3.1.2.1.Utredningsskyldigheten för gymnasiestudier
Utifrån bestämmelsernas ordalydelse ska tillstånd beviljas enligt den tillfälliga
lagen om förutsättningarna är uppfyllda. I propositionen betonas att
Migrationsverket har ett utvidgat utredningsansvar i ärenden där ett starkt
skyddsintresse finns och att myndigheten därför har ett större utredningsansvar i
asylärenden än i andra ansökningsärenden.5 Migrationsverket ska därför utreda
och pröva om bestämmelserna om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
blir tillämpliga i samtliga asylärenden och ärenden om verkställighetshinder där
sökanden är mellan 17 – 25 år och ska beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.
I tillståndsärenden blir bestämmelserna om uppehållstillstånd för studier på
gymnasial nivå endast aktuella när tillstånd ska beviljas för att det föreligger
1

Prop. 2017/18:252, s. 44 f., se även nedan under Introduktionsprogram och nationellt program.
Prop. 2016/17:133, s. 43.
3
Se Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder, SR 25/2016.
4
Prop. 2016/17:133, s. 43 och 51.
5
Prop. 2016/17:133, s. 33 f.
2
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särskilt
eller
synnerligen
ömmande
omständigheter
enligt
5 kap. 6 § utlänningslagen. Även i dessa fall ska studier på gymnasial nivå leda
till en längre tillståndstid, varför det får anses ingå i Migrationsverkets
utredningsskyldighet att pröva om bestämmelserna blir tillämpliga.
3.1.2.2.Introduktionsprogram och nationellt program
I gymnasieskolan finns introduktionsprogram och nationellt program.
Introduktionsprogrammet består av grundskoleämnen,6 men har ändå inkluderats
i begreppet gymnasiestudier med motiveringen att introduktionsprogrammen
ingår i gymnasieskolan.7 Vad gäller studier i gymnasieskolan anges det uttryckligt
för varje bestämmelse om det är nationellt program eller introduktionsprogram
som avses. När tillstånd kan beviljas oavsett om den sökande studerar på
introduktionsprogram eller nationellt program används istället orden
”gymnasieskola eller gymnasiesärskola”.
I regleringen jämställs yrkespaket med studier på nationellt program. Yrkespaket
är en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på
arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i
gymnasieskolan eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux
eller särvux.8
3.1.2.3. Påbörjade studier
För att bevilja ett uppehållstillstånd med gymnasiestudier som grund krävs att den
sökande har påbörjat sina studier.9 Det är alltså inte tillräckligt att den sökande är
antagen till ett program, utan studierna ska ha inletts. Vad avser
introduktionsprogrammet är detta sällan ett problem, eftersom sådana studier kan
påbörjas när som helst under skolåret. För den som läser på ett nationellt program
kan dock situationen uppstå att tillstånd inte kan beviljas förrän skolterminen har
inletts. I ett sådant fall bör terminsstarten inväntas innan ett beslut fattas.
Det är den sökande som ska visa att kravet på påbörjade studier är uppfyllt. När
det gäller studier på gymnasieskola visas detta enklast genom den individuella
studieplanen. En individuell studieplan ska upprättas för alla som studerar på
introduktionsprogram eller nationellt program. Studieplanen ska ange studietidens
längd, vilket krävs för att utfärda tillstånd för de som studerar på nationellt
program. Enligt principen om fri bevisföring går det dock inte att ställa upp ett
krav på att enbart en individuell studieplan kan visa att den sökande studerar, utan
även annan bevisning kan komma i fråga.

6

För introduktionsprogrammets utformning och innehåll, se 17 kap. skollagen och 6 kap.
gymnasieförordningen (2010:2039).
7
Prop. 2016/17:133, s. 37 f.
8
Prop. 2017/18:252, s. 44 f.
9
Prop. 2016/17:133, s. 37.
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Under ett kalenderår infaller flera kortare och längre ledigheter. En sökande som
har antagits till och kan visa att studierna har påbörjats ska anses uppfylla kriteriet
”studerar” även om prövningen görs under en ledighet.
Studier på gymnasieskolan bedrivs alltid på heltid. Om sökanden visar påbörjade
studier genom sin individuella plan kan man därför utgå från att det är
heltidsstudier, om det inte framgår att den sökande har beviljats en reducerad
studieplan. En reducerad studieplan ska ha godkänts av rektor och framgå av den
individuella studieplanen. I ett sådant fall ska en prövning göras om det finns
särskilda skäl för att bevilja uppehållstillstånd för deltidsstudier.10
3.1.2.4. Genomfört motsvarande utbildning i hemlandet
För vissa av bestämmelserna om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
krävs det att den som ska beviljas ett uppehållstillstånd inte tidigare har fullföljt
en gymnasieutbildning i Sverige, eller en motsvarande utbildning utomlands. Det
är endast bestämmelser som kan avse vuxna personer som har ett sådant villkor.
För bestämmelser som bara gäller för barn har ett motsvarande krav underlåtits,
då det inte ansetts sannolikt att de redan skulle ha fullföljt en svensk
gymnasieutbildning eller en utländsk motsvarande utbildning.11
Kontrollen som i vissa fall ska göras av om den sökande genomfört en utbildning
överensstämmer med 17 § tillfälliga lagen som säger att den som är under 25 år
måste ha fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande för att beviljas ett
permanent uppehållstillstånd på grund av egen försörjning. Detta innebär att en
sökande som är mellan 17 och 25 år och som omfattas av bestämmelserna om
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enbart ska nekas ett sådant
tillstånd om det istället finns möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd enligt 17 §
tillfälliga lagen.
De som kan anses ha genomgått en motsvarande utbildning i hemlandet är
personer som har fått ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet att han
eller hon har en utländsk utbildning motsvarande en svensk gymnasieutbildning,
eller som av en högskola har bedömts behörig till högskoleutbildning.12 Ett sådant
utlåtande ska inte jämställas med den betydligt vanligare situationen att
kommunen har validerat betyg för att kunna anpassa den individuella studieplanen
efter sökandens behov. Det finns inte heller något stöd för att kräva att den
sökande ska ansöka om ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet.
Migrationsverket ska alltså inte göra en självständig bedömning av om sökanden
har genomgått en utbildning i sitt hemland, utan även personer som har fullföljt
en utbildning utomlands kan omfattas av bestämmelserna om uppehållstillstånd
för studier på gymnasial nivå.

10

Se nedan under rubriken Undantag för deltidsstudier.
Prop. 2016/17:133, s. 44 f.
12
Prop. 2016/17: 133, s. 41.
11
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Det finns två undantag till bestämmelsen att sökanden inte får ha genomfört en
motsvarande utbildning i hemlandet. Det första gäller den som studerar på ett
yrkespaket och som har genomfört en sådan yrkesutbildning i utlandet.
Anledningen till den begränsningen är att sådana utbildningar inte har ansetts är
internationellt jämförbara.13 Det andra gäller de som har genomfört en utbildning
på yrkespaket före den 1 juni 2018 och som vid det datumet studerar på nationellt
program. Undantaget har införts för att de som kvalificerat för ett nationellt
program inte kunnat förutse att lagen skulle ändras och inkludera även
yrkespaketen.14
3.1.2.5. Ålderskravet - fyllt 17 år men inte 25 år
En förutsättning för att lagstiftningen om uppehållstillstånd för studier på
gymnasial nivå ska bli tillämplig är att den sökande har eller har haft ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd på någon annan grund i tillfälliga lagen eller i
utlänningslagen, eller i vissa fall ett beslut om av- eller utvisning med en
verkställighetsföreskrift för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet.
Åldern blir därmed inte direkt avgörande för om personen i fråga ska omfattas av
lagstiftningen. Däremot kan åldern ha betydelse för om den sökande har rätt att
läsa på introduktionsprogrammet eller nationellt program. I de fall åldersfrågan är
tvistig får en bedömning göras om den sökande har gjort sin ålder sannolik.15
I asylprövningen ändras sökandens födelsedatum till 18 år vid dagen för beslutet
om sökanden inte har kunnat göra sin ålder eller underårighet sannolik.16 Om
sökanden i en sådan situation beviljas ett uppehållstillstånd kommer den
konstruerade 18-årsdagen bli avgörande för nästa steg i prövningen om ett längre
uppehållstillstånd för studier kan beviljas.
3.1.2.6. Val mellan 16 b § och 16 c § tillfälliga lagen
Utifrån ordalydelsen i 16 b § och 16 c § tillfälliga lagen är båda bestämmelserna
tillämpliga när en person som har ansökt före den 25 november 2015 ska beviljas
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen för att det saknas ett ordnat
mottagande i hemlandet. Av propositionen framgår dock att personer som har
ansökt om asyl före aviseringen av den tillfälliga lagen ska beviljas de
förmånligare tillstånden på fyra år.17 Det framgår även i specialmotiveringen till
16 c § tillfälliga lagen, där det anges att tillstånd för motsvarande situationer för
ensamkommande barn vars första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats
hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare finns i 16 b § tillfälliga
lagen.18 Dessa ärenden prövas alltså enligt 16 b § tillfälliga lagen.

13

Prop. 2017/18:252, s. 48.
Prop. 2017/18:252, s. 48 f.
15
Jfr. MIG 2014:1.
16
Kvalitetschefens instruktion om initialprocessen för barn utan vårdnadshavare i
skyddsprocessen, I-41b/2017, avsnitt 7.
17
Prop. 2016/17:133, s. 43.
18
Prop. 2016/17:133, s. 85.
14
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3.1.2.7. Studietiden är kortare än tillståndstiden
Det kan uppstå situationer då studietiden är kortare än tillståndstiden, som
exempelvis när en utbildning är tolv månader och det är fråga om att bevilja ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd på 13 månader som alternativt skyddsbehövande.
Även i dessa fall får tillståndstidens längd bestämmas till utbildningens längd plus
sex månader. Anledningen till att lagstiftaren har valt tillståndstider som är sex
månader längre än utbildningen är att den individuella studieplanen kan revideras
under utbildningens gång, om det visar sig att den studerande behöver mer tid för
att fullfölja sin utbildning.19 De sex månaderna får därför ses som en tid som
automatiskt ska läggas på studietiden. I ett fall som det exemplifierade blir
tillståndstiden därmed 18 månader.
3.1.2.8. Undantag för deltidsstudier
För att beviljas uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå krävs det i
normalfallet att den sökande studerar på heltid. I gymnasieskolan ska studier alltid
bedrivas på heltid. Då andra studieformer kan bedrivas på deltid har lagstiftaren
uttryckligen angivit att det även för dessa finns ett krav på att det ska vara
heltidsstudier. Om det finns särskilda skäl kan den sökande dock beviljas undantag
för kravet på heltidsstudier. I propositionen nämns att undantag ska beviljas för
personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra skäl är
förhindrade att studera på heltid. Ytterligare ett undantag kan vara att det är fråga
om att komplettera en utländsk utbildning på Komvux och att detta inte kan ske
på heltid.
Ytterligare ett undantag gäller de som studerar på yrkespaket och samtidigt arbetar
deltid. För att särskilda skäl ska finnas i dessa fall bör det krävas att det inte är
fråga om en subventionerad anställning, att lönen och övriga anställningsvillkor
inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom
yrket eller branschen och att arbetsgivaren har underrättat Skatteverket om
anställningen.20
Även andra situationer kan förekomma som ska anses som särskilda skäl för
deltidstudier. Vilka situationer som bör bedömas som särskilda skäl för
deltidsstudier bör få sitt svar i rättstillämpningen.21

3.2. Förlängningsansökningar
De situationer som har beskrivits under 3.1 kan bli aktuella även i ett
förlängningsärende. I förlängningsärenden finns dessutom flera ytterligare
situationer då uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan beviljas.
Den som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov
eller på grund av särskilt/synnerligen ömmande omständigheter och som inte kan
beviljas ett nytt tillstånd kan istället få ett 13 månader långt tillstånd för studier på
19

Prop. 2016/17:133, s. 39.
Prop. 2017/18:252, s. 34, jfr. 7 kap. 1 b § utlänningsförordningen (2006:97).
21
Prop. 2016/17:133, s. 38.
20
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introduktionsprogrammet enligt 16 c § första stycket tillfälliga lagen. Tillståndet
kan bara beviljas en gång. Den som istället har haft ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd på grund av att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet
enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen kan beviljas samma typ av tillstånd enligt
16 c § andra stycket tillfälliga lagen.
Att det finns en särreglering för tillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen beror
på att tillstånd som beviljas enligt 16 c § andra stycket kan byggas på med
ytterligare ett 13 månaders tillstånd enligt 16 h § tillfälliga lagen för studier på
introduktionsprogrammet. Konstruktionen beror på att tillståndstiden för studier
på introduktionsprogrammet alltid ska vara 13 plus 13 månader innan sökanden
måste kvalificera för studier på ett nationellt program.
I 16 d § tillfälliga lagen finns en bestämmelse som reglerar övergången från
introduktionsprogrammet till det nationella programmet. Uppehållstillstånd för
studier på ett nationellt program kan beviljas personer som tidigare har fått ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, på grund av studier på
introduktionsprogram enligt 16 c § eller 16 h § tillfälliga lagen eller för att det
saknas ett ordnat mottagande i hemlandet enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen.
Tillståndet bestäms till sex månader utöver studietiden.
På samma sätt som vid förstagångsansökningar finns det i förlängningsärenden en
särskild reglering för ensamkommande barn som har ansökt om asyl före
aviseringen av den tillfälliga lagen och som då bedömts sakna ett ordnat
mottagande i hemlandet.22 Det innebär att sökande som varit ensamkommande
barn, men som är vuxna vid förlängningsansökan, beviljas de mest förmånliga
tillstånden enligt 16 e § tillfälliga lagen som är på fyra år oavsett studieform.
För sökande som har haft längre uppehållstillstånd för studier enligt 16 a §
tillfälliga lagen eller ett uppehållstillstånd för studier på nationellt program enligt
16 d § tillfälliga lagen där grunden upphört kan uppehållstillstånd beviljas för
fortsatta studier på nationellt program enligt 16 h § tillfälliga lagen. För att beviljas
ett sådant tillstånd krävs det att sökanden visar att han eller hon studerar aktivt.
Tillståndet ska gälla i sex månader utöver den tid som återstår av utbildningen
enligt sökandens individuella studieplan, men beviljas för 13 månader i taget.
Den som har fullföljt en utbildning på gymnasial nivå kan beviljas
uppehållstillstånd för att etablera sig på arbetsmarknaden enligt 16 i § tillfälliga
lagen. Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader efter
den dag examensbeviset eller motsvarande är utfärdat.
En specialbestämmelse har införts i 16 f § tillfälliga lagen som kan ge 13 månader
långa tillstånd för ansökningar som inkommer till Migrationsverket från den 1 juli
2018 till den 30 september 2018.23 När dessa tillstånd löper ut kan fortsatta
22
23

Se ovan under rubriken 3.1 Förstagångsansökningar.
Se Rättslig kommentar om ärenden som ska prövas enligt 16 f § tillfälliga lagen, SR 41/2018.
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tillstånd ges enligt övriga bestämmelser om uppehållstillstånd för studier på
gymnasial nivå. Det betyder att uppehållstillstånd kan beviljas för utbildningens
längd plus sex månader enligt 16 d § 1 st tillfälliga lagen, för fortsatta studier på
introduktionsprogram på 13 månader enligt 16 h § tillfälliga lagen eller för
etableringstid på sex månader enligt 16 i § tillfälliga lagen.
3.2.2. Rättsliga frågor för förlängningsansökningar

3.2.2.1. Uppehålls- och arbetstillstånd
I en förlängningsansökan kan uppehållstillstånd beviljas med enbart studier som
grund. Av 6 kap. 3 § utlänningslagen framgår att arbetstillstånd får ges till en
utlänning med tidsbegränsat uppehållstillstånd, om inte skäl hänförliga till syftet
med tillståndet talar häremot. Exempel på fall där ett tillstånd inte ska förenas med
ett arbetstillstånd är tillfälliga besök24 eller studier25. Studerandetillstånden kan
dock inte jämställas med uppehållstillstånd som beviljas för studier på gymnasial
nivå, då syftet med de senare är att personer under 25 år ska kunna beviljas
permanent uppehållstillstånd på grund av egen försörjning enligt 17 § tillfälliga
lagen. Utifrån syftet med bestämmelserna ska uppehållstillståndet därför förenas
med ett arbetstillstånd.
3.2.2.2. Id-kravet för uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå
I propositionen anges att regelverket med uppehållstillstånd för gymnasiestudier,
etablering på arbetsmarknaden och försörjning utgör ett sammanhängande system
som är tillgängligt för personer som tidigare fått eller kunnat få uppehållstillstånd
på annan grund eller ett beslut om av- eller utvisning med uppskjuten
verkställighet. Det anses därför rimligt att Migrationsverket vid sin bedömning
behandlar regelkomplexet som en helhet och tillämpar samma beviskrav
beträffande personers identitet som gällt i övrigt beträffande samma person.26
Av det rättsliga ställningstagandet angående prövning av rätten till permanent
uppehållstillstånd enligt 17 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten
att få uppehållstillstånd i Sverige framgår att förarbetsuttalandet innebär att
Migrationsverket vid prövningen av permanent uppehållstillstånd inte ska ställa
upp ett högre beviskrav beträffande identitet än vad som gjorts i det tidigare
beslutet. Har det vid beviljandet av det tidigare tillståndet endast krävts att
identiteten har gjorts sannolikt, är det även vid prövningen av permanent tillstånd
tillräckligt att identiteten görs sannolik. För det fall det har framkommit nya
omständigheter som påverkar bedömningen av den sökandes identitet måste
Migrationsverket ta ställning till om den sökande alltjämt uppfyller nödvändigt
beviskrav beträffande sin identitet.27

24

Prop. 2004/05:170, s. 286.
Wikrén & Sandesjö, 10:e upplagan.
26
Prop. 2016/17:133, s. 38.
27
Rättsligt ställningstagande angående prövning prövning av rätten till permanent
uppehållstillstånd enligt 17 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige, SR 19/2017, s. 7.
25
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Resonemanget innebär att Migrationsverket vid prövningen av uppehållstillstånd
för studier på gymnasial nivå inte ska ställa upp ett högre beviskrav beträffande
identitet än vad som gjorts i det tidigare beslutet. Om beslutet saknar en tydlig
prövning av identiteten eller om det har framkommit nya omständigheter som
påverkar bedömningen av den sökandes identitet ska Migrationsverket göra en ny
bedömning av identiteten eller ta ställning till om det finns anledning att ändra
tidigare bedömning.
För sökande som beviljades det ursprungliga uppehållstillståndet enligt 16 f §
tillfälliga lagen framgår det av bestämmelsens ordalydelse att uppehållstillstånd
får beviljas även om utlänningens identitet är oklar och han eller hon inte kan göra
sin uppgivna identitet sannolik. När en person som har haft ett tillstånd enligt
16 f § tillfälliga lagen ansöker om ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial
nivå, uppehållstillstånd för fortsatta studier eller permanent uppehållstillstånd vid
försörjning ska samma beviskrav gälla och sökanden kan även vid dessa
prövningstillfällen beviljas uppehållstillstånd med en oklar identitet.28
3.2.2.3. Fullföljd utbildning
Med fullföljd utbildning i 16 i § tillfälliga lagen avses att personen har ett
examensbevis eller studiebevis om minst 2 500 poäng från ett nationellt program
i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller från utbildning på gymnasial nivå inom
Komvux eller Särvux. Studiebevis får den som har gått kurser som motsvarar ett
tillräckligt antal gymnasiepoäng, men som saknar godkända betyg i alla de kurser
som krävs för examensbevis. Med fullföljd utbildning avses även att personen i
fråga har ett utfärdat intyg, efter folkhögskolans allmänna kurs, om grundläggande
omfattningskrav motsvarande tre år på gymnasieskola.29
3.2.2.4. Val mellan 16 d § och 16 e § tillfälliga lagen
Utifrån ordalydelsen i 16 d § och 16 e § tillfälliga lagen blir båda bestämmelserna
tillämpliga när en person som har ansökt om asyl före den 25 november 2015 har
haft ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen för att det saknas ett
ordnat mottagande i hemlandet. Av propositionen framgår dock att personer som
ansökt om asyl före aviseringen av den tillfälliga lagen ska beviljas de
förmånligare tillstånden på fyra år enligt 16 e § tillfälliga lagen.30
3.2.2.5. Övergången från introduktionsprogram till nationellt program
Lagstiftningen är anpassad till en situation där introduktionsprogram och
nationellt program är åtskilda. Utgångspunkten är att introduktionsprogram är
relativt korta gymnasieförberedande program och den längsta tillståndstid som
kan beviljas är 13 plus 13 månader. Det förekommer dock att vissa program på
gymnasieskolan visserligen benämns introduktionsprogram, men innefattar kurser
på gymnasienivå som sträcker sig två till tre år framåt enligt den individuella
studieplanen. Eftersom lagstiftningen gör en tydlig åtskillnad mellan
28

Prop. 2017/18:252, s. 43.
Prop. 2016/17:133, s. 90.
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Prop. 2016/17:133, s. 43.
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introduktionsprogrammet och nationellt program går det inte att undanta
introduktionsprogram som innehåller blandade kurser och som sträcker sig över
flera år. Efter avslutad utbildning på ett introduktionsprogram ska rektorn utfärda
ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning en elev har fått. Av intyget ska
samtliga betyg som eleven fått framgå.31 Den som inte har fullgjort
introduktionsprogrammet efter denna tid har inte möjlighet att kvalificera för ett
uppehållstillstånd för studier på nationellt program.
3.2.2.6. Studier på Komvux och Särvux
Vid prövningen av om uppehållstillstånd kan beviljas för studier på Komvux krävs
det att sökanden visar att han eller hon faktiskt studerar. I likhet med vad som
gäller för gymnasieskolan visas detta enklast genom att sökanden inkommer med
den individuella studieplanen som ska upprättas inom vuxenutbildningen.32
Av 2 kap. 2 § vuxenutbildningsförordningen framgår att inom Komvux på
gymnasial nivå beräknas en verksamhetspoäng för varje gymnasiepoäng och att
en årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng. Studier på Komvux kan dock
bedrivas på deltid. Ett uttalat undantag för kravet på heltidsstudier är just att det
är fråga om studier på Komvux för att komplettera en utländsk utbildning som inte
kan ske på heltid.33 Utifrån förarbetsuttalandet kan inte deltidsstudier inom
vuxenutbildningen i sig anses vara särskilda skäl för deltidsstudier, utan det krävs
att sökanden kan visa att studierna inte kan bedrivas på heltid. Det kan till exempel
vara fråga om att studierna behöver kompletteras med enbart någon enstaka kurs,
eller att de kurser som behöver kompletteras inte går att kombinera så att de når
upp till heltidsstudier.
I begreppet gymnasieskola har studier på introduktionsprogrammet inkluderats,
trots att det är fråga om studier på grundskolenivå. Någon motsvarighet för studier
på grundskolenivå på Komvux har inte införts, utan det ska vara fråga om studier
på gymnasial nivå på Komvux.34 Det kan dock förekomma situationer då en
sökande kan visa att studierna på Komvux inte kan bedrivas på heltid på
gymnasienivå, vilket ger en möjlighet för sökanden att parallellt läsa på
grundskolenivå.
3.2.2.7. Studier på folkhögskola
På folkhögskolans allmänna kurs kan studier bedrivas på grundskolenivå och
gymnasienivå. Allmänna kursen på grundskolenivå motsvarar därmed
introduktionsprogrammet på gymnasieskolan. Av propositionen framgår dock att
lagtexten inte ska ange att utbildning motsvarande introduktionsprogrammet på

31

8 kap. 20–22 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) samt Skolverkets föreskrifter
om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan
(SKOLFS 2011:147).
32
Se 20 kap. 8 § skollagen och 2 kap. 16 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
33
Prop. 2016/17:133, s. 39.
34
Prop. 2016/17:133, s. 36.
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folkhögskola ska omfattas.35 Studier på allmän kurs på grundskolenivå kan
därmed inte ligga till grund för ett uppehållstillstånd på gymnasial nivå.
I motsats till studier på gymnasieskolan studerar man vid behov på grundskolenivå
och gymnasienivå samtidigt i folkhögskolan. Då det krävs att det är fråga om
studier på gymnasienivå kommer alla former av blandade nivåer på folkhögskolan
inte kunna ligga till grund för ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.
För den som studerar allmän kurs på gymnasienivå och som enbart behöver
komplettera med någon enstaka kurs på grundskolenivå kan det dock finnas
anledning att bevilja undantag för kravet på heltidsstudier.
Något motsvarande krav på en individuell studieplan finns inte när det gäller
allmän kurs på folkhögskola, däremot finns ett motsvarande planeringsdokument
som får ges in för att visa att man faktiskt studerar. Folkhögskolan utfärdar också
behörigheter och sätter studieomdömen. Liksom vid övriga studieformer går det
inte att ställa ett formkrav på den bevisning som ska visa att den sökande studerar
på folkhögskola, utan en bedömning får göras i det enskilda fallet.
3.2.2.8. Särskilt om yrkespaketen
Den som har påbörjat studier på ett s.k. yrkespaket kan inte beviljas
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå eller fortsatta studier för
introduktionsprogram. Har man valt att studera på ett yrkespaket går det alltså inte
att byta utbildning och bibehålla uppehållstillståndet. Det finns ett undantag till
denna regel för den som har eller ska beviljas ett uppehållstillstånd på grund av
verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet.
Undantaget beror på att uppehållstillstånd enligt bestämmelsen som gäller
introduktionsprogram är en förutsättning för att sökanden sedan ska kunna få ett
uppehållstillstånd som motsvarar utbildningens längd (16 c § tillfälliga lagen).
Yrkespaketen är individuellt utformade och möjliga att anpassa och bygga på efter
elevens behov. Den individuella studieplanen blir därför ett viktigt underlag för
att avgöra om utbildningen är en sådan utbildning som avses i bestämmelserna.
Det är möjligt att revidera individuella studieplaner. Om en sådan revidering är
omfattande kan det innebära att det handlar om en ny yrkesinriktning och därmed
en ny yrkesutbildning. Det är inte heller möjligt att beviljas uppehållstillstånd för
studier som innebär en påbyggnad av den utbildning man har fullföljt.36

3.3. Prövning i verkställighetsstadiet
Enligt 16 a § tillfälliga lagen ska sökanden beviljas ett längre uppehållstillstånd
för studier på nationellt program när ett tidsbegränsat tillstånd beviljas för att det
finns verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen. Tillståndet ska
vara sex månader utöver den tid som återstår av utbildningen.

35
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När ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen har
löpt ut kan sökanden beviljas ett uppehållstillstånd för studier på
introduktionsprogrammet.
Tillstånd
beviljas
då
enligt
16 c § första stycket tillfälliga lagen, som därefter kan byggas på med 16 d § och
16 h § tillfälliga lagen.
På samma sätt som vid förstagångs- och förlängningsansökningarna har det på
verkställighetsstadiet införts en särskild reglering för ensamkommande barn som
har ansökt om asyl före aviseringen av den tillfälliga lagen och som då bedömts
sakna ett ordnat mottagande i hemlandet se ovan.37 I verkställighetsstadiet medför
det att sökande som är eller har varit ensamkommande barn beviljas de mest
förmånliga tillstånden enligt 16 e § tillfälliga lagen som är på fyra år för studier
på gymnasieskola eller yrkespaket på Komvux eller Särvux.
3.3.2. Rättsliga frågor i verkställighetsstadiet

3.3.2.1. Tillfälliga lagen eller 12 kap. utlänningslagen
Situationen kan uppstå att en sökande åberopar uppehållstillstånd på grund av
gymnasiestudier i ett ärende där det även finns grund för att bevilja
uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen eller ny prövning enligt
12 kap. 19 § utlänningslagen. I propositionen uttalas att bestämmelserna innebär
att det i den tillfälliga lagen införs ytterligare en reglering av när ett
lagakraftvunnet av- eller utvisningsbeslut kan angripas, och att det framgår av
såväl den tillfälliga lagen som av utlänningslagen att den tillfälliga lagen ska
tillämpas framför utlänningslagen om det finns avvikelser.38
När det är fråga om att bevilja ett uppehållstillstånd enligt
12 kap. 18 § utlänningslagen säger bestämmelsen i 16 a § tillfälliga lagen att det
då kan finnas grund för att bevilja ett längre uppehållstillstånd för
gymnasiestudier. Genom att tillämpa 16 a § före 16 e § i tillfälliga lagen prövas
både sökandens skyddsskäl och tillfälliga lagens bestämmelser. Om sökanden
omfattas av 16 e § tillfälliga lagen och det samtidigt anförs nya omständigheter
som utgör skäl för att bevilja ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen är
det dock fråga om ett val mellan utlänningslagen och den tillfälliga lagstiftningen,
där den tillfälliga lagstiftningen ska ha företräde. Det innebär att i de ärenden där
ny prövning inte har beviljats och Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd
enligt 16 e § tillfälliga lagen ska verket avskriva ärendet enligt 12 kap.
utlänningslagen. Den sökande har därefter möjlighet att ansöka om
statusförklaring. I de ärenden där Migrationsverket har beviljat ny prövning och
uppehållstillstånd ska ges enligt 16 e § tillfälliga lagen ska därefter en prövning
göras av ärendena om statusförklaring. Uppehållstillstånd ges i fyra år enligt
16 e § tillfälliga lagen. I dessa ärenden saknas i regel anledning att ompröva
tillståndstidens längd med stöd av 5 kap. 1 a § utlänningslagen.

37
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Se ovan under rubriken 3.1 Förstagångsansökningar.
Prop. 2016/17:133, s. 52.
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3.3.2.2. Verkställighetsföreskrift - saknas ett ordnat mottagande i hemlandet
För att 16 e § tillfälliga lagen ska bli tillämplig krävs det att det finns ett beslut om
utvisning som förenats med en verkställighetsföreskrift på grund av att det saknas
ordnat mottagande i hemlandet och att beslutet har fått laga kraft. Detta innebär
att bestämmelsen inte blir tillämplig i de fall då Migrationsverket har fattat ett
sådant beslut, men då beslutet överklagats och senare ändrats av
migrationsdomstolen. Däremot har det ingen betydelse om den sökande har fyllt
18 år vid tidpunkten för domstolens prövning och domstolen avslår överklagandet,
utan att göra en annan bedömning avseende frågan om ordnat mottagande och
verkställighetsföreskrift. I dessa fall ska den sökande likväl anses ha fått ett beslut
om av- eller utvisning med verkställighetsföreskrift. Att lagen ska tolkas på detta
sätt är i linje med att bestämmelserna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier
ska gälla för ensamkommande barn vars ursprungliga ansökan har registrerats
senast den 24 november 2015, som har fått beslut om av- eller utvisning med
verkställighetsföreskrift och som har hunnit bli vuxna när en ny ansökan om
uppehållstillstånd prövas ska beviljas.39
Det förekommer att Migrationsverket har utgått från att sökanden kommer att vara
vuxen då beslutet får laga kraft, varför en verkställighetsföreskrift har ansetts
överflödigt. I teorin är detta sällan korrekt eftersom sökanden kan förklara sig nöjd
över beslutet samma dag som det meddelas. Den sökande bör inte hamna i ett
sämre läge för att besluten i vissa fall inte har förenats med en
verkställighetsföreskrift. Ärenden där det framgår att beslutet borde ha förenats
med verkställighetsföreskrift på grund av att det saknas ett ordnat mottagande i
hemlandet ska därför omfattas av bestämmelsen i 16 e § tillfälliga lagen.
3.3.2.3. Rättskraft
Av propositionen framgår att det bör krävas att sökanden befinner sig i Sverige
när ansökan om uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå ges in.40
Om sökanden lämnar landet efter att ansökan har gjorts men innan
Migrationsverket har hunnit avgöra frågan om uppehållstillstånd på grund av
studier på gymnasial nivå ska ärendet hanteras som övriga ärenden som kräver att
sökanden befinner sig i landet för att en prövning ska ske. Detta innebär att
Migrationsverket ska avskriva ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier
om sökanden lämnar landet. På motsvarande sätt kan det inte anses finnas en
begränsning i hur många tillfällen en sökande kan ansöka om uppehållstillstånd
för gymnasiestudier. Om sökanden återvänder till Sverige kan således en ny
ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier lämnas in till
Migrationsverket.

3.4. Återkallelse
Enligt 21 § tillfälliga lagen kan ett uppehållstillstånd återkallas om sökanden inte
aktivt deltar i utbildningen. I 4 § förordningen (2016:850) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige får
39
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Migrationsverket, efter att ha gett Statens skolverk och Folkbildningsrådet tillfälle
att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om vad som avses med att aktivt delta
i en utbildning enligt den tillfälliga lagen. I avvaktan på att föreskrifterna tas fram
får ledning för bedömningen hämtas i propositionen.
När kontroll av aktivt deltagande sker får den sökande en anmodan att redovisa
aktivt deltagande. Om anmodan inte besvaras kommer en påminnelse att skickas
ut. Om redovisning inte sker trots påminnelse bör tillståndet återkallas.41
Det är den sökande som ska redovisa att han eller hon uppfyller kravet på aktivt
deltagande. Utgångspunkten bör vara att det är sådan dokumentation som redan
finns tillgänglig hos respektive utbildningsanordnare som ska användas. Den som
studerar på gymnasieskolan eller Komvux kan visa aktiva studier genom att
inkomma med utdrag ur betygskatalog. Detta förutsätter dock att eleven har hunnit
avsluta några kurser och betygsättas. För den som studerar på folkhögskola finns
skriftliga omdömen och behörighetsintyg som alternativ till betyg. Annan
bevisning kan vara dokumentation som visar att sökanden har närvarat vid
undervisningen, underlag som visar att personen följer sin individuella studieplan
om en sådan har upprättats, eller något liknande planeringsdokument. 42 Enligt
principen om fri bevisföring kan även annan dokumentation ges in för att visa
aktivt deltagande.
Vad vidare avser bedömningen om underlaget visar att sökanden studerar aktivt
ska kraven på den enskilde inte ställas högre än på andra studerande. Det innebär
att det kan bli fråga om olika krav beroende på var personen studerar. I
gymnasieskolan finns krav på elevnärvaro. Inom komvux finns inte krav på
närvaro, varför studieprestationen får större betydelse. Även omständigheter som
att någon är, eller har varit, sjukskriven bör beaktas vid prövningen av om kravet
på aktivt deltagande är uppfyllt.43 Likaså kan upprepade byten av skola beaktas i
frågan om återkallelse. Sammantaget får uttalandena i propositionen tolkas som
att det inte finns krav på att den som studerar på gymnasieskolan ska ha uppnått
ett särskilt studieresultat. Goda studieresultat kan visserligen medföra att den
sökande anses bedriva aktiva studier, men likaså kan en hög närvaro leda till
samma bedömning. Det går inte att ange en exakt gräns för hur hög närvaron ska
vara eller vilka betyg som ska krävas. I avvaktan på särskilda föreskrifter eller
utveckling i rättspraxis får en bedömning göras i det enskilda fallet. De allmänna
uttalandena i förarbetena innebär att det inte har finns några tydliga riktlinjer som
den enskilde kan förhålla sig till vad gäller krav på närvaro eller studieresultat i
förhållande till aktivt deltagande. Ur rättssäkerhetssynpunkt finns det därför
anledning att kraven på studieresultat och närvaro inte kan ställas allt för högt.
Om grunden för tillståndet är skyddsbehov, synnerligen eller särskilt ömmande
omständigheter eller bestående verkställighetshinder och den grunden kvarstår
41

Prop. 2016/16:133, s. 61.
Prop. 2016/17:133, s. 61 f.
43
Prop. 2016/17:133, s. 62.
42
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kan uppehållstillståndet inte återkallas på grund av att studierna inte sköts.
Däremot kan giltighetstiden för ett sådant uppehållstillstånd omprövas om
förutsättningarna för att bestämma en längre giltighetstid inte längre finns,
sökanden trots påminnelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studieaktivitet
eller inte aktivt deltar i utbildningen.44
Eftersom det är en fakultativ bestämmelse har Migrationsverket möjlighet att
avstå från att återkalla respektive ompröva även om förutsättningarna i och för sig
är uppfyllda. Det kan vara lämpligt om sökanden fortfarande bedöms ha rätt till
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen och Migrationsverket efter
en återkallelse skulle behöva utfärda ett nytt uppehållstillstånd med en likartad
giltighetstid som den kvarvarande tillståndstiden.45
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef efter
föredragning av den rättsliga experten Sigrid Ekström. I beredningen har även de
rättsliga experterna Johanna Lindblad Ó Dunnín och Anna Lindblad deltagit.
Ställningstagandet ersätter SR 28/2018 som härmed upphävs.

Fredrik Beijer
Rättschef

44
45

Prop. 2016/17:133, s. 63.
Prop. 2016/17:133, s. 62.
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Bilaga till SR 40/2018

Gällande rätt
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige

Längre uppehållstillstånd för studier
16 a § Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning
enligt 5 kap. 1 eller 6 § eller 12 kap. 18 § första stycket utlänningslagen
(2005:716) ska bestämmas i enlighet med fjärde stycket om det leder till en
längre giltighetstid än vad som följer av 5, 12 eller 15 § och utlänningen
1. har fyllt 17 men inte 25 år,
2. studerar på
a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på
heltid på en annan motsvarande utbildning,
b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på
arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i
gymnasieskolan, eller
c) heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala
vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna, och
3. inte tidigare har fullföljt en sådan utbildning eller, i fråga om en sådan
utbildning som avses i 2 a, en utländsk motsvarande utbildning.
För en utlänning som har fullföljt en sådan utbildning som avses i första
stycket 2 b och c före den 1 juli 2018 och som studerar på ett nationellt program
i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan
motsvarande utbildning gäller, i stället för vad som anges i första stycket 3, att
utlänningen inte tidigare ska ha fullföljt en sådan utbildning som avses i första
stycket 2 a eller en utländsk motsvarande utbildning.
Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd som beviljas ett ensamkommande
barn enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen för att det saknas ett ordnat mottagande
i hemlandet ska också bestämmas i enlighet med fjärde stycket om det leder till
en längre giltighetstid än vad som annars skulle ha bestämts och barnet
1. har fyllt 17 år, och
2. studerar på
a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan, eller
b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på
arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i
gymnasieskolan.
Giltighetstiden ska bestämmas till sex månader utöver den tid som återstår
av utbildningen enligt utlänningens individuella studieplan, eller, om
utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande planeringsdokument.
Om det finns särskilda skäl får giltighetstiden bestämmas enligt fjärde
stycket även om utlänningen studerar på deltid. Lag (2018:756).
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16 b § Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd som beviljas ett
ensamkommande barn enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) för att
det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet ska vara fyra år, om
1. barnets första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos
Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller
tidigare,
2. barnet har fyllt 17 år, och
3. barnet studerar i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan. Lag
(2017:352).
Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

16 c § En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats
enligt 5, 12 eller 15 §, och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, ska beviljas
ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om han eller hon
1. har fyllt 18 men inte 25 år,
2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, och
3. inte tidigare har fullföljt en gymnasieutbildning eller en utländsk
motsvarande utbildning.
Detsamma ska gälla för en utlänning som har haft, eller annars skulle
beviljas, ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716)
för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet. Den nedre åldersgränsen
ska dock i detta fall vara 17 år.
Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader.
Uppehållstillstånd enligt denna paragraf kan endast beviljas en gång.
Uppehållstillstånd enligt denna paragraf får inte beviljas en utlänning som
avses i första stycket som studerar på en sådan utbildning som avses i 16 a §
första stycket 2 b. Lag (2018:756).
16 d § En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats
enligt 5, 12 eller 15 § och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller som har
haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 c, 16 f eller 16 h §, ska
beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om han eller hon
har fyllt 18 men inte 25 år och uppfyller villkoren i 16 a § första stycket 2 och
3.
Detsamma ska gälla för en utlänning som uppfyller villkoren i 16 a § första
stycket och som har haft ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 §
utlänningslagen (2005:716) för att det saknas ett ordnat mottagande i
hemlandet och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd.
För att uppehållstillstånd enligt första eller andra stycket ska beviljas en
utlänning som avses i 16 a § andra stycket krävs att utlänningen uppfyller
villkoren i det stycket i stället för vad som anges i 16 a § första stycket 3.
Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver
den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella
studieplan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande
planeringsdokument.
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Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om
utlänningen studerar på deltid. Lag (2018:756).
16 e § En utlänning som på grund av att det saknas ett ordnat mottagande i
hemlandet har fått, eller annars skulle få, ett beslut om av- eller utvisning med
uppskjuten verkställighet eller som av samma skäl har haft ett
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716), och som inte
kan få ett nytt sådant tillstånd, ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på
gymnasial nivå om
1. utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos
Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare,
2. utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för
studier på gymnasial nivå görs, och
3. utlänningen studerar
a) i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan
motsvarande utbildning, eller
b) på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala
vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna.
Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i fyra år.
Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om
utlänningen studerar på deltid. Lag (2018:756).
16 f § En utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning
ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om
1. utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos
Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare,
2. det för utlänningen har, eller borde ha, anvisats en kommun som ska ordna
boendet enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.,
3. beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, 15 månader
eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016,
4. beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, när utlänningen
är 18 år eller äldre,
5. utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för
studier på gymnasial nivå görs, och
6. utlänningen studerar eller har för avsikt att studera
a) i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan
motsvarande utbildning, eller
b) på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala
vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna.
För att uppehållstillstånd ska beviljas en utlänning som har för avsikt att
studera krävs att han eller hon tidigare har studerat i Sverige.
Uppehållstillstånd får beviljas även om utlänningens identitet är oklar och
han eller hon inte kan göra sin uppgivna identitet sannolik.
Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader.
Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även vid studier på
deltid.
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En ansökan om uppehållstillstånd ska ha kommit in till Migrationsverket
senast den 30 september 2018 och får göras vid endast ett tillfälle. Lag
(2018:756).
Uppehållstillstånd för fortsatta studier

16 g § En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats
enligt 16 a § och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller som har haft ett
uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 d §, ska beviljas ett
uppehållstillstånd för fortsatta studier om han eller hon inte har fyllt 25 år,
uppfyller förutsättningarna i 16 a § första stycket 2 och 3, och aktivt har deltagit
i utbildningen.
En utlänning som studerar på en sådan utbildning som avses i 16 a § första
stycket 2 b och c får beviljas uppehållstillstånd för endast en sådan utbildning.
För att uppehållstillstånd enligt första stycket ska beviljas en utlänning som
avses i 16 a § andra stycket krävs att utlänningen uppfyller villkoren i det
stycket i stället för vad som anges i 16 a § första stycket 3.
Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver
den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella
studieplan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande
planeringsdokument, dock längst tretton månader i taget.
Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om
utlänningen studerar på deltid. Lag (2018:756).
16 h § En utlänning som vid första prövningen av hans eller hennes
asylansökan beviljades ett uppehållstillstånd enligt 16 c § andra stycket, eller
som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 16 f §, ska beviljas ett
uppehållstillstånd för fortsatta studier om han eller hon
1. inte har fyllt 25 år, och
2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.
Första stycket gäller inte om utlänningen, när uppehållstillståndet enligt 16
c § andra stycket eller 16 f § löper ut, har påbörjat studier på
a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på
heltid på en annan motsvarande utbildning,
b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på
arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i
gymnasieskolan, eller
c) en
sammanhållen
yrkesutbildning
inom
den
kommunala
vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna.
Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader.
Uppehållstillstånd enligt denna paragraf kan endast beviljas en gång. Lag
(2018:756).
Uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning

16 i § En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats
enligt 16 a § och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller som har haft ett
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uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 d, 16 f eller 16 g §, ska om
utbildningen fullföljts beviljas ett uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning.
Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader efter den
dag examensbeviset eller motsvarande är utfärdat eller sex månader efter den
dag en sådan yrkesinriktad utbildning eller en sådan sammanhållen
yrkesutbildning som avses i 16 a § första stycket 2 b och c har avslutats i
enlighet med en individuell studieplan. Lag (2018:756).
Inhibition
16 j § Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd enligt 16 e eller 16 f §
får Migrationsverket eller, om ett beslut om ett sådant uppehållstillstånd har
överklagats, en domstol besluta om inhibition av ett beslut att avvisa eller
utvisa utlänningen. Lag (2018:756).
Permanent uppehållstillstånd
17 § En arbetsgivare som anställer en utlänning som har beviljats ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5, 12, 15, 16 a eller 16 b §, eller
en utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt någon av 16 c–
16 i §§, ska senast månaden efter den kalendermånad då anställningen
påbörjades underrätta Skatteverket om anställningen.
En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt
5, 12, 15, 16 a eller 16 b § eller ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt
någon av 16 c–16 i §§ ska, såvida inte något annat följer av 17 a §, när tiden
för det tillståndet har löpt ut, beviljas ett permanent uppehållstillstånd, om han
eller hon har en anställning som har anmälts enligt första stycket och som gör
det möjligt för honom eller henne att försörja sig och lönen, försäkringsskyddet
och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska
kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Detsamma ska gälla för
en utlänning som kan försörja sig genom inkomster från näringsverksamhet.
Uppehållstillstånd enligt andra stycket får beviljas en utlänning som inte har
fyllt 25 år endast om han eller hon har fullföljt en
a) gymnasieutbildning eller motsvarande,
b) yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på
arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i
gymnasieskolan, eller
c) sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen
eller den särskilda utbildningen för vuxna.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om
försörjningsförmåga och om underrättelse till Skatteverket. Lag (2018:756).
17 a § Uppehållstillstånd får vägras i fall som avses i 16 a-17 §§ om utlänningen
1. utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet, eller
2. har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan
misskötsamhet. Lag (2017:352).
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18 § Ett utländskt barn som ska beviljas ett uppehållstillstånd som ska
tidsbegränsas enligt 5, 12, 15, eller 16 a § får ges ett permanent uppehållstillstånd
om det vid en samlad bedömning av barnets situation finns sådana synnerligen
ömmande omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos
barnet att det absolut krävs att han eller hon beviljas ett permanent
uppehållstillstånd. Lag (2017:352).
När ansökan om uppehållstillstånd ska vara gjord

19 § Det som föreskrivs i 5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen (2005:716)
gäller inte för en utlänning som ansöker om förlängning av ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 8 eller 14 §, som ansöker om
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt någon av 16 c–16 i §§ eller som ansöker
om permanent uppehållstillstånd enligt 17 §. Lag (2018:756).
Skyldighet att redovisa studieaktivitet
20 § En utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats
enligt 16 a eller 16 b §, eller som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 16 d
eller 16 e §, ska varje år redovisa för Migrationsverket att han eller hon aktivt deltar
i utbildningen. Lag (2017:352).

Omprövning av giltighetstiden för och återkallelse av uppehållstillstånd
21 § Om ett uppehållstillstånd har tidsbegränsats enligt 16 a § får
giltighetstiden för tillståndet omprövas om förutsättningarna för ett längre
uppehållstillstånd för studier inte längre är uppfyllda eller om utlänningen trots
påminnelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studieaktivitet eller inte
aktivt deltar i utbildningen.
Ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 b § eller som har
beviljats enligt någon av 16 c–16 e §§ eller 16 g–16 h §§ får återkallas om
förutsättningarna för uppehållstillståndet inte längre är uppfyllda, om
utlänningen trots påminnelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa
studieaktivitet eller om utlänningen inte aktivt deltar i utbildningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vad som avses
med att aktivt delta i en utbildning. Lag (2018:756).

