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INSTRUKTION

1. Syfte och bakgrund
Det här rättsliga ställningstagandet ska fungera som ett stöd i prövningen under den tid
som Migrationsverket hanterar ärenden enligt 16 f § lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen).
För övriga ärenden som ska prövas enligt bestämmelserna om uppehållstillstånd på
grund av studier på gymnasial nivå finns rättsligt ställningstagande om
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, SR 40/2018.

2. Gällande rätt
2.1.
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
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.
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Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader.
Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även vid studier på deltid.
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).
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).
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).

3. Rättslig bedömning
3.1.
Har fått, eller annars skulle få, ett beslut om
utvisning
16 f § tillfälliga lagen är en möjlighet att få uppehållstillstånd för de som har fått, eller
annars skulle få, ett beslut om utvisning. Avsikten är att de ungdomar som skulle ha fått
uppehållstillstånd i Sverige om deras asylansökan hade prövats när de fortfarande var
barn, men som istället har fått eller kan komma att få ett avlägsnandebeslut som innebär
att de måste lämna landet, nu ska kunna få ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier.1
Uppehållstillstånd enligt 16 f § tillfälliga lagen kan alltså beviljas i de fall där personen
inte kan få uppehållstillstånd på annan grund, och därför annars kommer att utvisas. I
asylärenden som handläggs av Migrationsverket innebär det att vi konstaterar att
personen annars skulle få ett beslut om utvisning, men Migrationsverket fattar inte
beslut om utvisning i de ärenden där en person får ett uppehållstillstånd. På
motsvarande sätt ska Migrationsverkets beslut om utvisning inte fastställas av
migrationsdomstol i de asylmål som överklagats till domstol, där den klagande får
uppehållstillstånd med stöd av 16 f § tillfälliga lagen. När det gäller de personer som har
ett avlägsnandebeslut som vunnit laga kraft kommer det utvisningsbeslutet inte att få
verkställas under den tid som personen har uppehållstillstånd för studier på gymnasial
nivå.

1

Se prop. 2017/18:252 s. 30.
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3.2.
Registreringsdatum den 24 november 2015 eller
tidigare
Den första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket med
registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare. Det är alltså samma brytdatum
som redan gäller enligt den tillfälliga lagen.2 I Migrationsverkets rättsliga
ställningstagande angående övergångsbestämmelserna i den tillfälliga lagen, SR
05/2017, finns vägledning för tolkning av vad som avses med registreringsdatum. Det
framgår där att om en sökande avger en viljeyttring att ansöka om asyl och tidpunkten
för viljeyttringen finns noterad i ärendet så används detta datum som registreringsdatum
samt att även barn utan vårdnadshavare kan avge en viljeyttring. I förarbetena till 16 f §
tillfälliga lagen har lagstiftaren hänvisat till detta uttalande från Migrationsverket när det
gäller registreringsdatumet den 24 november 2015 eller tidigare som brytdatum även för
att omfattas av denna nya bestämmelse.3
Av asylprocedurdirektivet följer att en viljeyttring ska ske till en myndighet som är
behörig att ta emot en asylansökan.4 Enligt lagstiftaren är de myndigheter som typiskt
sett kan komma i kontakt med personer som vill söka asyl Polismyndigheten (särskilt
gränspolisen), Tullverket och Kustbevakningen.5 För gruppen som ansökte om asyl
under hösten 2015 och som uppgav att de var barn utan vårdnadshavare var det vanligt
förekommande att den första viljeyttringen istället lämnades till en kommun. En
kommun är normalt inte en myndighet som en person som vill ansöka om asyl typiskt
sett kan komma i kontakt med. Mot bakgrund av det stora antalet personer som ansökte
om asyl den aktuella perioden och den ordning som tillämpades, finns det dock skäl att i
detta fall även anse en kommun som behörig myndighet att ta emot viljeyttringar om
asylansökningar.
Vid tillämpningen av brytdatumet den 24 november 2015 i 16 f § tillfälliga lagen ska
därför även viljeyttringar som lämnats till en kommun godtas. Det innebär att i de fall
där det finns noterat i Migrationsverkets ärende att viljeyttring har lämnats till
kommunen ska datumet för denna viljeyttring användas som ett fiktivt
registreringsdatum vid bedömningen av ansökan om uppehållstillstånd för
gymnasiestudier. En förutsättning är vidare att den sökande eller behörig ställföreträdare
bekräftat viljeyttringen i kontakt med Migrationsverket i nära anslutning till
viljeyttringen. Som utgångspunkt krävs att det finns någon form av notering i ärendet,
som exempelvis en tjänsteanteckning eller journalanteckning, som bekräftelse på att
viljeyttringen har mottagits. I andra fall, som exempelvis när kommunen uppger att
kontakt tagits med Migrationsverket utan att detta dokumenterats, får en bedömning
göras utifrån den bevisning som finns i det enskilda fallet.

3.3.

Barn vid ansökningstillfället

När en person ansöker om asyl i Sverige registrerar Migrationsverket den födelsetid
som sökanden själv uppger. Om det är uppenbart att en sökande som uppger sig vara ett
barn är vuxen ska Migrationsverket dock registrera den sökande som vuxen. I sådana
fall sker inte någon ytterligare åldersbedömning.6 För den som är registrerad som barn
Se t.ex. 16 b och 16 e §§ och övergångsbestämmelserna till den tillfälliga lagen.
Prop. 2017/18:252, s. 32.
4
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för
att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning), EUT L 180, 29.06.2013, s. 60-95, Celex
32013L0032, artikel 6.
5
Prop. 2016/17:17, s. 34.
6
För bedömning av uppenbara fall, se Rättsligt ställningstagande om åldersbedömningar, SR 20/2018, s. 5 f.
2
3
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vid ansökningstillfället ska Migrationsverket enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) anvisa en kommun som ska ordna boendet.
16 f § tillfälliga lagen omfattar de som ansökte om asyl som ensamkommande barn. I
lagtexten har gruppen identifierats som de som vid ansökningstillfället har eller borde
ha anvisats en kommun som ska ordna boendet. Detta innebär att de som bedömts som
uppenbart vuxna och därmed inte har anvisats en kommun, inte kommer att omfattas av
bestämmelsen.
I förarbetena förtydligar lagstiftaren vilka personer man avser med begreppet ”borde ha
anvisats en kommun”. Det avser de personer som Migrationsverket inledningsvis har
bedömt som uppenbart vuxna och som därför inte har anvisats en kommun, men som
vid tillfället för beslutet om utvisning bedöms ha gjort sin uppgivna ålder sannolik även
om han eller hon då har hunnit fylla 18 år. Avsikten med formuleringen är inte att det
ska göras någon generell överprövning av Migrationsverkets initiala uppenbarhetsbedömning. Formuleringen ”borde ha” tar istället sikte på de fall då Migrationsverket
vid beslutet om utvisning godtar den uppgivna åldern.7 En konsekvens av att
Migrationsverket i beslutet om utvisning bedömt att sökandens uppgivna ålder är
sannolik är i den här situationen att sökanden under delar av handläggningstiden varit
minderårig, och att sökanden därmed borde ha anvisats till en kommun.
Det förekommer att en sökande inledningsvis har bedömts vara uppenbart över 18 år,
men där handläggningsåtgärder vidtagits som om det var fråga om ett asylsökande barn
– exempelvis en åldersbedömning. Utifrån förarbetsuttalandet omfattas dessa inte av
bestämmelsen om inte åldersbedömningen lett till att vi godtagit den uppgivna åldern
vid beslutet.
Det finns även ärenden där en person som har bedömts som uppenbart vuxen ändå har
anvisats en kommun. Utifrån ordalydelsen ska denna grupp omfattas av bestämmelsen.

3.4.

Vuxen när beslutet fattades

Den grupp som omfattas av bestämmelsen har inte fått sina ärenden handlagda enligt de
ändringar som infördes i utlänningslagen (2005:716) den 1 maj 2017 om
åldersbedömning tidigare i asylprocessen. För dessa gäller istället den tidigare
ordningen, som innebär att deras födelsedatum har registrerats utifrån deras egna
uppgifter. Detta födelsedatum får de behålla genom hela asylprocessen och beslutet i
åldersfrågan sker först i samband med det slutliga beslutet i asylärendet. I de fall
Migrationsverket bedömer att sökanden inte har gjort sin ålder eller underårighet
sannolik kommer Migrationsverket att ändra den registrerade åldern till att sökanden
fyller 18 år vid dagen för beslutet. Det är åldern som bedöms föreligga vid
beslutstillfället som blir avgörande för bestämmelsens tillämplighet. De som omfattas är
därmed sökande som inte har kunnat bevisa sin ålder och har fått åldern registrerad som
vuxen i samband med beslutet i asylärendet eller sökande som har hunnit fylla 18 år
innan Migrationsverket har fattat sitt beslut. I den senare gruppen ingår både de som har
fått ett konstruerat födelsedatum utifrån sina egna uppgifter och de som inledningsvis
har kunnat bevisa sin ålder.

7

Prop. 2017/18:252 s. 34.
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3.5.

Lång handläggningstid

Handläggningstiden i det enskilda ärendet hos Migrationsverket ska vara 15 månader
eller längre för att en sökande ska omfattas av förslaget. För den som redan har fått ett
utvisningsbeslut ska handläggningstiden räknas från registreringsdatumet till
Migrationsverkets beslut om utvisning. Det gäller även i de fall då asylansökan först har
avvisats enligt 5 kap. 1 c § utlänningslagen på grund av att han eller hon har fått ett
beslut om överföring enligt Dublinförordningen8.9 Beräkningen av handläggningstiden
ska inte ske med utgångspunkt i när utvisningsbeslutet delges den sökande eller när det
vinner laga kraft.10 Beräkningen av handläggningstiden ska göras med stöd av lag
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid.
Det är handläggningstiden i det enskilda ärendet som ska vara 15 månader eller längre.
Varken lagen eller förarbetena behandlar hur handläggningstiden ska beräknas vid en
återförvisning. Av MIG 2020:10 följer dock att vid en återförvisning, där domstolen
upphävt Migrationsverkets ursprungliga utvisningsbeslut, ska beräkningen av
handläggningstiden utgå från Migrationsverkets senast fattade utvisningsbeslut. Det
betyder alltså att det vid en återförvisning från domstolen, där domstolen också upphävt
Migrationsverkets ursprungliga utvisningsbeslut, är den totala handläggningstiden fram
till Migrationsverkets senaste (och gällande) utvisningsbeslut som avgör om
bestämmelsen blir tillämplig.
I linje med ovan är det, vid en återförvisning från domstol, den sökandes ålder vid
tillfället för Migrationsverkets senaste utvisningsbeslut som avgör om sökanden var 18
år eller äldre när beslut om utvisning fattades. En återförvisning påverkar därmed om
sökanden fått sitt beslut som vuxen.

3.6.

Beslut med tillfälliga lagen

En annan förutsättning för att omfattas av bestämmelsen i 16 f § tillfälliga lagen är att
Migrationsverkets beslut fattades när den tillfälliga lagen var i kraft. Grunden för detta
är att möjligheten till uppehållstillstånd för den som har fått sin asylansökan prövad
enligt utlänningslagens bestämmelser innan den tillfälliga lagen trädde i kraft och när
han eller hon fortfarande var ett barn inte har påverkats av handläggningstidens längd.
Endast den som har fått ett utvisningsbeslut den 20 juli 2016 eller senare och som är 18
år eller äldre vid det beslutet omfattas därmed.11

3.7.

Befinner sig i Sverige

Den sökande ska befinna sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för
gymnasiestudier görs. Den som har rest ut ur landet och inte längre befinner sig i
Sverige omfattas däremot inte av bestämmelsen i 16 f § tillfälliga lagen.12 Den som efter
att ha lämnat Sverige återigen befinner sig i Sverige när ansökan görs omfattas dock av
bestämmelsen.

Europaparlamentets och rådets förordning [EU] nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt
skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat –
(omarbetning).
9
Prop. 2017/18:252, s. 32.
10
Prop. 2017/18:252, s. 33.
11
Prop. 2017/18:252, s. 33.
12
Prop. 2017/18:252, s. 38.
8
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Det är sökanden som ska visa att han eller hon befinner sig i Sverige vid
ansökningstillfället. Bedömningen av om beviskravet är uppfyllt får ske utifrån en
allmän bevisvärdering.
Om det är oklart om sökanden befinner sig i Sverige ska han eller hon ges tillfälle att
inställa sig personligen på Migrationsverket tämligen omgående. Om det redan av
ansökan framgår att sökanden befinner sig utanför Sverige saknas grund för att bevilja
ett uppehållstillstånd.

3.8.

Studerar eller har studerat

För att uppehållstillstånd ska beviljas krävs att den sökande visar att han eller hon
studerar eller har studerat på grundskolenivå eller gymnasial nivå. Utgångspunkten bör
vara att det är sådan dokumentation som redan finns i skolan som sökanden ska använda
vid ansökan. Enligt principen om fri bevisföring går det dock inte att ställa ett formkrav
för den bevisning som ska visa att den sökande studerar eller har studerat. Eftersom
samtliga som omfattas av 16 f § tillfälliga lagen var barn vid ansökningstillfället, i den
bemärkelsen att de anvisades en kommun för sitt boende, hade de rätt till skolgång. Mot
denna bakgrund finns det i normalfallet inte anledning att ifrågasätta den bevisning som
ges in för att bevisa att kravet på studier är uppfyllt. För den som inte längre studerar
krävs det att han eller hon även intygar sin avsikt att studera. Det är tillräckligt att
sökanden intygar i ansökan om uppehållstillstånd att det finns en avsikt att studera på en
sådan utbildning som kan ligga till grund för uppehållstillstånd. 13
Följande studieformer kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd enligt
16 f § tillfälliga lagen.

3.8.1. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Gymnasieskolan är till för den som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande
utbildning och påbörjar sin gymnasieutbildning senast under det första halvåret han eller
hon fyller 20 år.14 Ett annat krav är att personen är bosatt i Sverige vilket betyder att
personen är folkbokförd i landet. Som regel kräver folkbokföring ett
uppehållstillstånd.15 För övriga gäller rätten till skolgång för alla som vistas i Sverige
under förutsättning att de påbörjar studierna före 18 års ålder.16

3.8.2. Komvux och särvux
Komvux är öppen för vuxna från och med andra halvåret han eller hon fyller 20 år,
alltså när rätten till studier på gymnasieskola inte längre finns. Det förutsätter bl.a.
att personen saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge och har
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.17 Det krävs att studierna är på
gymnasial nivå och inte på grundskolenivå.18

Prop. 2017/17:252, s. 35.
15 kap. 5 § skollagen.
15
Jfr. 29 kap. 2 § första stycket skollagen och 4 § folkbokföringslagen (1991:481).
16
29 kap. 3 § skollagen.
17
20 kap. 20 § skollagen.
18
Prop. 2016/17: 133, s. 36.
13
14
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3.8.3. Folkhögskola
Även studier på folkhögskola kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd. Det krävs
att studierna är på gymnasial nivå och inte på grundskolenivå.19

3.8.4. S.k. yrkespaket
En yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden
och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan omfattas av
begreppet ”studera i gymnasieskolan”. Även utbildning på heltid på en sammanhållen
yrkesutbildning inom komvux eller särvux kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd.

3.9.

Särskilda skäl för deltidsstudier

Uppehållstillstånd kan beviljas även vid deltidsstudier om det finns särskilda skäl. Av
förarbetena framgår att fysisk och psykisk ohälsa samt funktionsnedsättning som
innebär att den sökande är förhindrad att studera på heltid kan utgöra särskilda skäl för
deltidsstudier.20 Andra undantag kan vara att sökanden läser en enstaka kurs på
grundskolenivå på folkhögskola och att studier på Komvux eller Särvux inte kan
bedrivas på heltid.21 Ytterligare ett undantag gäller de som studerar på ett s.k.
yrkespaket och samtidigt arbetar deltid. För att särskilda skäl ska finnas i dessa fall
krävs 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.22

3.10.

Identiteten

Det framgår av bestämmelsens ordalydelse att uppehållstillstånd enligt 16 f § tillfälliga
lagen får beviljas även om utlänningens identitet är oklar och han eller hon inte kan göra
sin uppgivna identitet sannolik. Med ”inte kan” avses att sökanden ska ha försökt att
göra sin identitet sannolik för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas, men att kravet på
den sökande inte ska ställas för högt.23 Beviskravet för den aktuella gruppen har sänkts
eftersom lagstiftaren anser att det finns starka skäl att göra avsteg från de hänsyn som
normalt ska tas till det allmänna intresset av att kunna kontrollera personers inresa och
vistelse i landet, och som annars motiverar ett högre ställt beviskrav avseende den
sökandes identitet.24
I asylärenden som handläggs på Migrationsverket innebär detta att uppehållstillstånd
enligt 16 f § tillfälliga lagen kan beviljas trots att identiteten är oklar. I ärenden som
aktualiseras efter att ett beslut fått laga kraft kommer det i normalfallet inte finnas
anledning att efterfråga ny bevisning. Endast i undantagsfall, exempelvis om flera
identiteter har uppgetts eller påvisats, kan det finnas anledning att ställa krav på
ytterligare bevisning av identiteten.

Prop. 2016/17:133, s. 48.
Prop. 2016/17:133 s. 84, samt prop. 2017/18:252, s. 36.
21
Rättsligt ställningstagande om studier på gymnasial nivå, SR 40/2018, s. 12 f.
22
Prop. 2017/18:252 s. 34, jfr 7 kap. 1 b § utlänningsförordningen (2006:97).
23
Prop. 2017/18:252, s. 70.
24
Prop. 2017/18:252, s. 37.
19
20
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3.11.

Vandels- och säkerhetsprövning

Bestämmelsen i 17 a § tillfälliga lagen säger att uppehållstillstånd får vägras om
sökanden utgör hot mot allmän ordning och säkerhet eller har gjort sig skyldig till
brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Av förarbetena
framgår det att en vandels- och säkerhetsprövning ska göras innan ett uppehållstillstånd
ska beviljas.25
Hot mot allmän ordning och säkerhet är ett EU-rättsligt begrepp som bland annat ger
möjlighet att avslå en ansökan om familjeåterförening. För att en ansökan om
uppehållstillstånd ska kunna avslås på grund av att en person utgör ett hot mot allmän
ordning och säkerhet krävs det att brottsligheten är av allvarligare beskaffenhet än vad
som gäller vid en prövning av om personen gjort sig skyldig till brottslighet eller
brottslighet i förening med annan misskötsamhet26.
När det gäller att bedöma om sökanden utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet
innefattar det även att Migrationsverket ska screena ärenden för indikationer som kan
innebära att ärendet ska handläggas som ett säkerhetsärende enligt 1 kap. 7 §
utlänningslagen.
För att bedöma om brottslighet kan utgöra grund för att vägra ett uppehållstillstånd ska
bestämmelsen i 17 a § tillfälliga lagen tolkas mot bakgrund av 5 kap. 17 §
utlänningslagen som har en motsvarande ordalydelse.27 Det innebär att prövningen ska
göras med utgångspunkt i den sökandes förväntade levnadssätt.28 Vid prövningen ska
sökandens skäl för att få uppehållstillstånd vägas emot de skäl som talar mot att ge
tillstånd. Ju starkare skälen för tillstånd är, desto grövre misskötsamhet måste det vara
fråga om för att tillstånd ska vägras.29
I MIG 2019:23, som gällde frågan om uppehållstillstånd enligt 16 f § tillfälliga lagen,
hade sökanden dömts för två fall av våldsamt motstånd, olovlig körning, rattfylleri och
ringa narkotikabrott. För vissa av de begångna brotten fanns fängelse i högst sex
månader med i straffskalan. Vid straffmätningen hade dock beaktats sökandens ungdom
och därmed hade påföljden bestämts till dagsböter. Migrationsöverdomstolen uttalade
att det av förarbetsuttalanden till bestämmelsen 17 § a tillfälliga lagen inte kan utläsas
att avsikten varit att ställa ett ovillkorligt krav på att fängelsestraff ska ha utdömts för att
ett uppehållstillstånd ska kunna vägras. Domstolen konstaterade också att ju svagare den
aktuella tillståndsgrunden är, desto lägre grad av brottslighet och misskötsamhet krävs
för att uppehållstillstånd ska kunna vägras. Migrationsöverdomstolen förtydligade att
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå är en förhållandevis svag
tillståndsgrund och bedömde att det fanns skäl att vägra sökanden uppehållstillstånd
enligt 17 a § 2 tillfälliga lagen.

3.12.

Uppehålls- och arbetstillstånd

Av 6 kap. 3 § utlänningslagen framgår att arbetstillstånd får ges till en utlänning
med tidsbegränsat uppehållstillstånd, om inte skäl hänförliga till syftet med
uppehållstillståndet talar häremot.
Prop. 2017/18:252, s. 37, 40.
MIG 2007:10
27
Prop. 2016/17:133 s. 68, samt prop. 2017/18:252, s. 41.
28
Jfr. prop. 1994/95:179 s. 74.
29
Jfr. prop. 2004/05:170 s. 202.
25
26
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Att sökanden ska beviljas ett uppehålls- och arbetstillstånd framgår av MIG 2020:1. I
det aktuella målet hade sökanden beviljats ett uppehållstillstånd enligt 16 f § tillfälliga
lagen. Migrationsöverdomstolen uttalade att varken utformningen av bestämmelserna
om tidsbegränsade uppehållstillstånd för studier, med deras koppling till rätten till
permanent uppehållstillstånd enligt 17 §, eller vad som uttalats i förarbetena om syftet
med bestämmelserna talar emot att arbetstillstånd enligt 6 kap. 3 § utlänningslagen får
ges under tillståndsperioden.

3.13. Val mellan 16 f § tillfälliga lagen och 12 kap.
utlänningslagen
Situationen kan uppstå att en sökande åberopar uppehållstillstånd på grund av 16 f §
tillfälliga lagen samtidigt som det åberopas verkställighetshinder enligt 12 kapitlet i
utlänningslagen. I förarbetena uttalas att bestämmelserna om uppehållstillstånd på
grund av studier på gymnasial nivå 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.30
Av rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för gymnasial nivå, SR
40/2018, framgår att 16 e § tillfälliga lagen tillämpas före bestämmelserna i
utlänningslagen och en liknande ordning ska gälla för 16 f § tillfälliga lagen. Det
innebär att i de ärenden där ny prövning inte har beviljats och Migrationsverket
beviljar uppehållstillstånd enligt 16 f § tillfälliga lagen ska verket avskriva övriga
ärenden enligt 12 kapitlet 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 f § tillfälliga lagen ska därefter en
prövning göras av ärendena om statusförklaring. Uppehållstillstånd ges i 13 månader
enligt 16 f § tillfälliga lagen. Om den sökande får en skyddsstatusförklaring ska
tillståndstidens längd omprövas med stöd av 5 kap. 1 a § utlänningslagen, vilket kan
innebära att den sökande som får flyktingstatusförklaring även får ett
uppehållstillstånd som gäller i tre år istället för 13 månader.

3.14.

Beslut om inhibition

Enligt bestämmelsen i 16 j § tillfälliga lagen har Migrationsverket möjlighet att
besluta om inhibition av ett utvisningsbeslut när en person ansöker om
uppehållstillstånd enligt 16 e § eller 16 f § tillfälliga lagen. Vid en bedömning av
om ett beslut ska inhiberas ska Migrationsverket göra en preliminär bedömning av
om sökandens ansökan om uppehållstillstånd kommer att bifallas.31
Det finns situationer när det framgår direkt av lag att ett utvisningsbeslut inte får
verkställas. I en sådan situation har ett beslut om inhibition inte någon betydelse för
frågan om utvisningsbeslutet får verkställas.32
Ett sådant förbud mot verkställighet gäller exempelvis i ärenden där det finns en
ansökan enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen, när ärendet prövas hos Migrationsverket,
när första ärendet enligt denna bestämmelse prövas av migrationsdomstolarna, samt
när ny prövning har beviljats. I sådana ärenden ska Migrationsverket därför inte fatta
ett separat beslut om inhibition enligt 16 j § tillfälliga lagen.
Prop. 2016/17:133, s. 52.
Prop. 2017/18:252, s. 40.
32
MIG 2016:2, samt Migrationsöverdomstolens avgörande den 21 juni 2017 i mål nr UM 7843-17.
30
31
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Detsamma gäller när Migrationsverket redan har fattat ett beslut om inhibition enligt
någon annan bestämmelse i utlänningslagen, som exempelvis 12 kap. 18 §
utlänningslagen.

Detta rättsliga ställningstagande ersätter tidigare meddelat SR 41/2018
som har upphävts genom rättschefens beslut RA/024/2020.
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