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Yttrande över utkastet till lagrådsremissen Uppehållstillstånd för studier på
gymnasial nivå
Folkhögskolespåret, ett nationellt projekt med stöd av Länsstyrelsernas § 37-medel, vill härmed yttra
sig över utkastet till lagrådsremissen om Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.
Sammanfattning




I 16 c § beskrivs att ungdomar kan få temporärt uppehållstillstånd för att läsa på
introduktionsprogrammet, dock kan ungdomar som läser en likvärdig utbildning på
folkhögskolan, dvs. allmän kurs på grundskolenivå, inom ramen för Folkhögskolespåret inte
få uppehållstillståndet förlängt.
Vi föreslår att ungdomar som läser allmän kurs på grundskolenivå också kan få förlängd
uppehållstillstånd i 13 månader

Kommentarer
16 c §
Sedan 2014 finns det möjligheten för ensamkommande ungdomar mellan 18 och 21 år att studera
och bo på en folkhögskola inom ramen för ”folkhögskolespåret”. Målet med folkhögskolespåret är
att ungdomarnas väg mot vidare studier eller arbete ska förkortas genom att öka ensamkommande
ungdomarnas nätverk, utbildningsnivåer och chans till god etablering. Ett antal faktorer pekar på
folkhögskola som bra för ensamkommande ungdomar som kommer till Sverige i de sena tonåren.
Ökade behörighetskrav har i och med gymnasiereformen Gy11 försvårat inträdet för nyanlända
elever på gymnasieskolan. Här är folkhögskolan ett alternativ med lägre trösklar och utan övre
åldersgräns. Folkhögskolan har erfarenheter av att möta människor med kort studievana. Den styrs
inte av några kursplaner utan bygger sin undervisning på deltagarnas bakgrund, situation och
intresse. Studier på folkhögskola ger gymnasiekompetens och behörighet till vidare studier på
högskola/universitet. För ensamkommande ungdomar utan större nätverk i Sverige kan
folkhögskolemiljön och dess sammanhang bli starten på en etablering. Många folkhögskolor har
koppling till det lokala civilsamhället, arbetsgivare och föreningsliv, vilket i sin tur kan öppna dörrar
för dessa ungdomar.
Vi har dock upptäckt att studier på folkhögskola i utkastet för lagrådsremissen bara godtas som skäl
för förlängt uppehållstillstånd om de sker på gymnasienivå (s. 35). De flesta som ingår i
folkhögskolespåret börjar sina studier på folkhögskolan på grundskolenivå eller har en blandning av
kurser på grund- och gymnasienivå för att så småningom gå över helt till gymnasienivå. Innan
ungdomen helt börjar läsa på gymnasienivå liknar upplägget gymnasieskolans introduktionsprogram
(dvs. kurser på grundskolenivå och språk) och borde därför likställas med den i bemärkelsen att den
också borde räknas som skäl till att få förlängt uppehållstillstånd.
Vi tycker således att studier på allmän kurs på folkhögskola, på grundskolenivå eller grund- och
gymnasienivå kombinerat, ska likställas med studier på introduktionsprogrammet och därmed ge

möjlighet till att ansöka om uppehållstillstånd i 13 månader på samma sätt som ungdomar som
studerar på introduktionsprogrammet.
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